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SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Pre obecné zastupiteľstvo obce Kuchyňa
od 18.06.2018 do 12.12.2018.
Cieľom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za druhý ½ rok 2018 bola potreba pokryť potreby
kontrolnej činnosti tak, aby bola preverená činnosť OcÚ počas druhého polroka 2018. Kontrolná
činnosť sa riadila plánom kontrolnej činnosti schválenej obecným zastupiteľstvom. Pozornosť sa
upriamovala na úlohy plánované na druhý polrok, dodržiavanie schváleného rozpočtu a ukončenie
rozpracovaných úloh tak, aby ukončenie volebného obdobia bolo čo najlepšie. Veľká pozornosť bola
venovaná získaniu financií na vysporiadanie vykonaných prác tak, aby pre ďalšie obdobie nezostal
schodok a tým nedodržanie schváleného rozpočtu, tiež pokladnici a všetkým činnostiam výdaj
finančných prostriedkov, ale hlavne napĺňaniu rozpočtu.
Teraz konkrétne ku kontrolnej činnosti:
Júl/2018:-vykonal som preverenie návratných zdrojov financovania , nakoľko obecné zastupiteľstvo
sa rozhodlo takto riešiť preplatenie a ukončenie potrebných projektov obce! (písomný materiál
prednesený na obecnom zastupiteľstve.)
August/2018: -čerpanie dovoleniek, kontrola stavu prípravy budovania kanalizácie!(starosta
informoval)
September/2018:- kontrola prác na kanalizácii a prípravách úpravy zvršku cestného telesa!
(ZoK03/2018)
-vykonal som kontrolu pokladnice obecného úradu, spracoval som potrebné zápisy.(Spr.sFK04/2018)
-skontroloval som stav účtov k 30.06.2018. (Spr.FK05/2018)
-spracoval som správy z jednotlivých kontrol.
Október/2018:-zúčastnil som sa zasadania finančnej komisie –program komisie.
-zúčastnil som sa 4. Zasadania obecného zastupiteľstva –program zasadania.
- zúčastnil som sa celoslovenskej konferencie H.K., podľa pozvánky RVC-Martin.
-vyhotovil som správu zo služobnej cesty.(písomný mat. pre O.Z.)
November/2018:-zúčastnil som sa ustanovujúceho zasadania nového obecného
zastupiteľstva.(program O.Z.)
-spracoval som plán kontrolnej činnosti na prvý ½ rok 2019 a na druhý ½ rok 2019.(pís.materiál)
-spracoval som odborné stanovisko k záverečnému účtu.( pís.materiál)
-spracoval som správu o kontrolnej činnosti za druhý ½ rok 2018. (pís.materiál)
December/2018: vykonal som predstavenie a informácia o H.K. pre nových členov O.Z.
-zúčastnil som sa 1.riad.zas.O.Z. v novom funkčnom období!
Toľko zo správy o kontrolnej činnosti za druhý ½ rok 2018.
Ďakujem za pozornosť!

Správu spracoval hlavný kontrolór obce Karol TYLKA
Kuchyni 26.11.2018
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