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SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
Pre obecné zastupiteľstvo obce Kuchyňa
od 30.06.2015 do 31.12.2015.
Cieľom kontrolnej a vzdelávacej činnosti hlavného kontrolóra za druhý ½ rok 2015 bola potreba
vykonať kontrolnú činnosti tak, aby bola preverená činnosť OcÚ počas druhého polroka 2015
a zúčastniť sa na odbornej konferencii hlavných kontrolórov Slovenska. Pozornosť sa upriamovala na
tvorbu rozpočtu obce na rok 2016. Veľká pozornosť bola venovaná pokladnici a všetkým činnostiam
výdaja finančných prostriedkov, hlavne stav plnenia ukazovateľov rozpočtu. Ako sa podarilo splniť
naplánované úlohy a skúsenosti využiť pri tvorbe nového rozpočtu na rok 2016.
Teraz konkrétne ku kontrolnej činnosti:
Júl/2015:- bez kontrolnej činnosti- nemal som potvrdený mandát O.Z. na nové funkčné obdobie!
August/2015: - čerpanie dovolenky na liečebný pobyt!
September/2015:-zúčastnil som sa 3.zasadania obecného zastupiteľstva.
-zasadania finančnej komisie.
-vykonal som uloženie dokumentácie hlavného kontrolóra- zápisy z kontrolnej činnosti za
uplynulé obdobie!
-ďalej som skontroloval pokladnicu obecného úradu, jej doklady 07až 09.2015, spracoval som
zápis a súpis bankoviek z vykonanej kontroly.(zápis NFK-05/2015)
-vykonal som kontrolu stavu jednotlivých účtov k 30.06.2015. Obec má k dispozícii
336.832,35 €. Môžem konštatovať, že hospodárenie za prvý 1/2rok 2015 sa vyvíjal podľa schváleného
rozpočtu!
Október/2015:-vykonal som kontrolu pokladnice obecného úradu, vyhotovil som písomné doklady
o vykonaní kontroly! Inventúrny zápis a súpis bankoviek. Taktiež kontrolu pokladničných dokladov
10/2015. (zápis NFK06/2015)
-kontroloval som dochádzku, ako je zaznamenávaná a kontrolovaná. Kontroloval som evidenciu
vývozu fekálii od občanov s dopadom na spotrebu PHM, jej evidenciu, vyučtovanie! (zápis
o kontrole 04/2015).
November/2015:- účasť na zasadnutí komisie pre financie a rozpočet- riešenie VZN o daní
z nehnuteľnosti a vývozu žúmp. (vývoz naviac!)
-účasť na celoslovenskej konferencii hlavných kontrolórov na Podbanskom. (písomná správa zo
služ.cesty)
-účasť na 4 zasadaní obecného zastupiteľstva –( program O.Z.)
-zúčastnil som sa zasadania finančnej komisie, ktorá riešila finančné návrhy VZN pre 5.riadné
zasadanie obecného zastupiteľstva.(dane a odpady)
-spracoval som odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017
a 2018.(písomný materiál)
-spracoval som správu o kontrolnej činnosti za druhý polrok 2015 pre 5.riadné zasadanie obecného
zastupiteľstva.(písomná správa)
-spracoval som plán mojej kontrolnej činnosti na prvý a druhy polrok 2016 (písomný materiál)
-zúčastnil som sa 5 zasadania obecného zastupiteľstva (program 5 O.Z.)
Všetky moje písomné správy boli prednesené na príslušných O.Z. a sú súčasťou materiálov O.Z.
Toľko z mojej správy o kontrolnej činnosti za druhý polrok r.2015. Záverom mi dovoľte, aby som
Vám poprial šťastné a veselé Vianoce, radostný koniec roka a veľa úspechov v novom roku 2016, aby
sme mohli takto o rok hodnotiť našu prácu v prospech obce ako úspešnú!
Správu spracoval hlavný kontrolór obce Karol TYLKA
Kuchyňa 30.11.2015
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