
Správa o kontrolnej činnosti 
 
 
V súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, predkladám správu o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu na 
zasadnutí dňa 18.05.2018. 
 

V súlade s § 18e Pravidlá kontrolnej činnosti zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti 
postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon, ktorým je v súčasnosti zákon č. 
357/2015 Z. z o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

V zmysle uvedeného predkladám správu o výsledku vykonanej kontroly zameranej na 
plnenie schváleného rozpočtu pre rok 2018 so zameraním na vybrané  výdavkové položky 
rozpočtovej klasifikácie. 

 
Výsledok kontroly: boli kontrolované tie výdavkové položky, ktoré dosiahli 

k 30.04.2018 významné percento plnenia alebo prekročenie schváleného rozpočtu a zároveň 
sú relevantné z hodnotového hľadiska. Ide o tieto položky: 
 Prevádzkové stroje , prístroje a zariadenia – plnenie  schváleného rozpočtu ( 300,00 

eur ) na 513,57% z dôvodu kúpy mixažného pultu s príslušenstvom  v hodnote 540,70 
eur a hasičských motorových striekačiek v hodnote  1000,00 eur; 

 Všeobecný materiál spotrebný – plnenie schváleného rozpočtu ( 1000,00 eur ) na 
144,66 % z dôvodu nákupu významných položiek materiálu, a to štrku a posypového 
materiálu na bežnú údržbu (viď FA) v celkovej hodnote 767,75 eur a nákup  
spotrebného materiálu od Chemolaku, a.s.  pričom suma 386,36 eur bola zaúčtovaná 
pod touto položkou, ostatné nákupy boli sumovo nevýznamné; 

 Poplatky autorským zväzom – plnenie schváleného rozpočtu ( 150,00 eur ) na 
333,27% z dôvodu úhrady poplatkov pre RTVS 447,12 eur a SLOVGRAM 38,50 eur; 

 Členské MAS – plnenie schváleného rozpočtu ( 300,00 eur ) na 770% z dôvodu 
úhrady mimoriadneho členského príspevku pre MAS HORNÁD – ČIERNA HORA, 
o.z. v hodnote 2310,00 eur na chod kancelárie za obdobie 1Q. 2018, s tým, že 
poskytnuté prostriedky budú refundované; 

 Všeobecné služby – plnenie  schváleného rozpočtu ( 1000,00 eur ) na 53,55% 
z dôvodu úhrady za platený zápis IOA 160 v hodnote 228,00 eur a za zabezpečenie 
ozvučenia a osvetlenia počas zabíjačkovej akcie v hodnote  150,00 eur , ostatné platby 
za všeobecné služby boli hodnotovo menej významne. 
 
V Košickej Belej, dňa 18.05.2018 
 
 
 
 
       ........................................... 
 
       Ing. Terézia Gregorovičová 

 


