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           V Žakarovciach, dňa 31.1.2021 

V súlade s § 18f písm. e ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladám 

Obecnému zastupiteľstvu v Žakarovciach Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020: 

 

Správa o kontrolnej činnosti   

za rok 2020 

KONTROLNÁ  ČINNOSŤ 
Poradové 

číslo 
Zameranie Termín  

1. 
Správa o kontrolnej činnosti za rok 

2019 

1/2020 
Uzn. č. 8/2020  zo dňa 18.2.2020 

2. 
Kontrola poskytnutých 

nenávratných finančných príspevkov 

v roku 2019 

1-3/2020 
Uzn. č. 34/2020 zo dňa 13.10.2020 

3. 
Kontrola personálnej agendy 2020 

Táto kontrola sa realizuje priebežne 
pri tvorbe jednotlivých dekrétov 

4. 
Stanovisko HK k záverečnému účtu 

obce za rok 2019 

6/2020 
Uzn. č. 19/2020 zo dňa 4.8.2020 

5. 
Kontrola inventarizácie majetku a 

záväzkov OcÚ 

3-6/2020 
Uzn. 35/2020 zo dňa 13.10.2020 

6. 
Stanovisko HK k správe o plnení 

rozpočtu za prvý polrok 2020. 

9/2020 
Súčasťou správy o plnení rozpočtu 
k 30.6.2020 

7. 
Stanovisko HK k rozpočtu na roky 

2021 - 2023 

12/2020 
Rozpočet schvaľovaný v roku 2021 

8. 
Spolupráca pri tvorbe koncepčných 

materiálov, vnútorných predpisov a 

VZN 

priebežne 
V roku 2020 sa podarilo spracovať a  
prijať niekoľko potrebných VZN 
a smerníc obce Žakarovce 

 

Všetky plánované kontrolné činnosti vyplývajú zo schváleného plánu práce na prvý a druhý polrok  

2020. Správy o ich výsledku sú priebežne po ich skončení predkladané na rokovania OcZ v 

Žakarovciach a vzaté na vedomie prostredníctvom uznesení uvedených v tabuľke. Kontrolu 

personálnej agendy realizujem priebežne, postupne pri jednotlivých zamestnancoch, pritom ako sa 

im menia platové dekréty, resp. pri prijímaní do zamestnania. 

Okrem vyššie spomínaných vykonaných kontrol som sa  v roku 2020 pravidelne zúčastňovala 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach.  Podieľala som na spracovávaní koncepčných 
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materiálov obce, na príprave nových alebo aktualizovaných všeobecne záväzných nariadení obce 

a ďalších interných predpisov obce a vyjadrovala som sa k návrhom rozpočtových opatrení, ktorými 

sa menil rozpočet obce Žakarovce. Konkrétne v roku 2020 bola  spracovaná Smernica o odpisovaní 

a evidovaní majetku. Bolo prijaté nové VZN č 15/2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia na území 

obce Žakarovce /uznesenie č. 9/2020 zo dňa 18.2.2020/, VZN č. 16/2020 Prevádzkový poriadok 

pohrebiska / uznesenie č. 16/2020 zo dňa 26.5.2020/, VZN č. 17/2020 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce Žakarovce / uznesenie č. 43/2020 zo dňa 11.12.2020/. V roku 2020 sa nám podarilo 

zrealizovať audit účtovnej závierky za rok 2019 – tu bola potrebná aktívna spolupráca hlavnej 

kontrolórky a zamestnancov obce s audítorom obce Ing. Štefanom Fabiánom. V roku 2020 sme 

s pomocou zamestnancov obce vytvorili archív dokumentov a zatriedili všetky archívne materiály 

a následne požiadali o vyradenie starých dokumentov.   V  roku 2020 – keďže bol to pandemický rok 

obec nezískala dotácie zo štátneho rozpočtu, ale dokončila investície, na ktoré získala dotácie 

v predchádzajúcom roku -  dotácia na rekonštrukciu PZ, dotácia na vybudovanie „Baníckeho chodníka 

v Žakarovciach“, dotácia na kamerový systém 

 

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ : 

 
 V roku 2020 boli  zaevidované 3 sťažností.  1 sťažnosť nebola doplnená v stanovenej lehote, 

preto sa ďalej neprejednávala. 2 sťažnosti boli vyriešené obecným úradom v Žakarovciach a právnou 

zástupkyňou obce. Jeden sťažovateľ sa obrátil na kanceláriu verejného ochrancu práv – obec v tejto 

veci poskytla stanovisko.   

         

 

 

 

 

Ing. Monika Lorincová 

                Hlavná kontrolórka obce 

 


