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           V Žakarovciach, dňa 27.2.2023 

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 2022: 

 

Správa o kontrolnej činnosti   

za rok 2022 

KONTROLNÁ  ČINNOSŤ 
Poradové 

číslo 
Zameranie Termín  

1. 
Správa o kontrolnej činnosti za rok 

2021 

1/2022 
Uzn. č. 7/2022  zo dňa 15.3.2022 

2. 
Spolupráca pri vyúčtovaní št. 

transferov a dotácií, spracovanie 

žiadosti o dotáciu 

2/2022 
 

3. 
Stanovisko HK k rozpočtu na roky 

2022 - 2024 

2/2022 
Uzn. č. 4/2022 zo dňa 15.3.2022 

4. 
Kontrola zadĺženosti obce k 1.1.2022 2/2022 

Uzn. č. 8/2022 zo dňa 15.3.2022 

5. 
Kontrola inventarizácie majetku a 

záväzkov OcÚ  

3-6/2022 
Uzn. č. 14/2022 zo dňa 7.6.2022 

6. 
Stanovisko HK k záverečnému účtu 

obce za rok 2021 

5/2022 
Uzn. č. 16/2022 zo dňa 7.6.2022 

7.  
Vyhodnotenie rozp. provizória 

v roku 2022 

4/2022 
Uzn. č. 19/2022 zo dňa 7.6.2022 

8. 
Stanovisko HK k správe o plnení 

rozpočtu za prvý polrok 2022. 

9/2022 
Uzn. 35/2022 zo dňa 11.10.2022 

9. 
Stanovisko HK k rozpočtu na roky 

2023 - 2025 

 
Rozpočet spracovaný v 02/2023 

10. 
Spolupráca pri tvorbe koncepčných 

materiálov, vnútorných predpisov a 

VZN 

priebežne 
V komentári 

 

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

2022. Správy o ich výsledku sú priebežne po ich skončení predkladané na rokovania OcZ v 

Žakarovciach a vzaté na vedomie prostredníctvom uznesení uvedených v tabuľke.  
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Okrem vyššie spomínaných vykonaných kontrol som sa  v roku 2022 pravidelne zúčastňovala 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach.  Začiatkom roka som spolupracovala na 

vyúčtovaní štátnych transferov a pri príprave žiadosti o dotáciu. Podieľala som na spracovávaní 

koncepčných 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 2022 boli  spracované nové  

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach /uznesenie č. 16/2022 

z 13.12.2022/ . Bolo prijatý doplnok č.1 k VZN č 18/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni /uznesenie č. 

29/2022 zo dňa 19.7.2022/, doplnok č.2 k VZN č 18/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni /uznesenie č. 

18/2022 zo dňa 13.12.2022/ Doplnok č. 2 VZN č. 6/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a DSO na území obce Žakarovce /uznesenie č 19/2022 zo dňa 13.12.2022/ 

V roku 2022 sme opäť zrealizovali dôslednú kontrolu majetku  a odstránili nedostatky, pretože v obci 

bola realizovaná obnova katastrálneho operátu novým mapovaním, ktoré prebiehalo od 21.4.2020 

do roku 2022 a následne bolo potrebné všetky zmeny zapísať do majetku obce. Nové zameranie 

realizoval Geodetický a kartografický ústav Bratislava, pracovisko Košice. 

 

VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ : 

 
 V roku 2022 /8/2022/  bola podaná mailom jedna sťažnosť – následne bol vyzvaný sťažovateľ, 

aby doplnil svoju sťažnosť – písomne. Na túto výzvu sťažovateľ nereagoval. 

         

 

 

 

 

Ing. Monika Lorincová 

                Hlavná kontrolórka obce 

 


