Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
hlavného kontrolóra Obce Záhorská Ves
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Záhorská Ves je vypracovaná
a predkladaná Obecnému zastupiteľstvu v Záhorskej Vsi v súlade s ustanovením § 18f ods. 1
písm. e) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon o obecnom zriadení"). Kontrolná činnosť v roku 2020 vychádzala z nasledovných
plánov kontrolnej činností:
1.
2.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 1. polrok 2020 schválený
uznesením Obecného zastupitel'stva obce Záhorská Ves Č. 78/2020 zo dňa 20.10.2020 a
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra obce na obdobie 2. polrok 2020 schválený
uznesením Obecného zastupitel'stva obce Záhorská Ves Č. 78/2020 zo dňa 20.10.2020.

V zmysle plánov kontrolnej činnosti na obdobie 1. polrok 2020 a 2. polrok 2020 boli
schválené nasledovné kontroly:
1.

Kontrola čerpania rozpočtu obce Záhorská Ves za 1. štvrťrok 2020

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie čerpania rozpočtu za 1.ť
rokštv
r
2020 vo
vybraných položkách a porovnať čerpania s predchádzajúcim rokom s rovnakým časovým
obdobím, t.j. 1. štvrťrokom 2019.
Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 13.05.2020. Kontrolou neboli zistené žiadne
nedostatky. Čerpanie bolo v súlade s plánom na rok 2020.
Obecnému zastupiteľstvu obce Záhorská Ves bola správa z kontroly predložená na
zasadnutí dňa 16.06.2020 a bola vzatá na vedomie uznesením OZZV Č. 12/2020.
2.

Kontrola čerpania miezd za l. a 2. štvrťrok 2020

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie čerpanie miezd za l. štvrťrok 2020 a 2.
štvrťrok 2020 v mzdových položkách.
Kontrola bude ukončená v 1. polroku 2021. Žiadosť o doplnenie údajov pre ukončenie
kontroly bola zaslaná dňa 24.05.2021 mailom na obecný úrad.
Obecnému zastupiteľstvu obce Záhorská Ves bude správa z kontroly predložená na
najbližšom zasadnutí po jej ukončení.

3.

Kontrola pokladničných dokladov OCÚ, Kompy, Jesene Života P.O. za rok 2018
a pokladničných dokladov OcÚ za rok 2019

Cieľom kontroly je preveriť dodržiavanie hospodárnosti,
a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v hotovosti.

efektívnosti,

účinnosti

Kontrola vzhľadom na pandemické opatrenia COVID-9 stále prebieha a bude ukončená
v roku 2021.

4. Kontrola

platných Všeobecných

záväzných nariadení Obce Záhorská Ves

CieI'om kontroly bolo zistiť a overiť súlad platných Všeobecne záväzných nariadení
(ďalej len VZN) obce Záhorská Ves, platnými k 31. 12. 2019, s platnými právnymi
predpismi; zistiť, či zákonom uložená povinnosť obce mať prijaté určité druhy VZN je
naplnená, skontrolovať spôsob vydávania, evidovania a sprístupnenie
VZN, v zmysle
schváleného plánu kontrolnej činnosti v kontrolovanom.
Správa z kontroly bola vypracovaná

dňa 10.05.2021

a obecnému

úradu odovzdaná dňa

24.5.2021.
Kontrolou nariadení obce bolo zistené, že obec Záhorská Ves má prijaté nariadenia v
súlade s príslušnými zákonmi. Absentujú nariadenia vyplývajúce z § 4 ods 5 zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. podI'a bodu a), c) a d) a v zmysle niektorých zákonov. Ďalej
boli kontrolou zistené nedostatky v schval'ovacom procese príslušných VZN a dodatkov, na
ktoré hlavný kontrolór upozornil v správe.
Obecnému zastupiteI'stvu
obce Záhorská Ves bude správa z kontroly predložená na
najbližšom zasadnutí OZZV.

5.

Kontrola čerpania rozpočtu obce Záhorská Ves za 2. štvrťrok 2020

Cieľom kontroly
súhrnných položkách.

bolo preveriť

dodržiavanie

čerpania

Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 14.04.2021.
nedostatky. Čerpanie bolo v súlade s plánom na rok 2020.
Obecnému zastupiteľstvu
najbližšom zasadnutí OZZY.

6.

obce Záhorská

Kontrolou

Ves bude správa

neboli

z kontroly

zistené

2020 v

žiadne

predložená

na

Kontrola čerpania rozpočtu obce Záhorská Ves za 3. štvrťrok 2020

Ciel'om kontroly bolo preveriť
vybraných položkách.

dodržiavanie

čerpania

Správa z kontroly bola vypracovaná dňa l4.04.202l.
nedostatky. Čerpanie bolo v súlade s plánom na rok 2020.
Obecnému zastupitel'stvu
najbližšom zasadnutí.
7.

rozpočtu za 2. štvrťrok

obce Záhorská

Ves

Kontrola čerpania miezd za 3. a 4. štvrťrok

Ciel'om kontroly bolo preveriť dodržiavanie
štvrťrok 2020 v mzdových položkách.

rozpočtu

Kontrolou

bol záznam

za 3. štvrťrok

2020 vo

neboli zistené

z kontroly

žiadne

predložený

na

2020
čerpanie

miezd za 3. štvrťrok

2020 a 4.

Kontrola bude ukončená v l. polroku 2021. Žiadosť o doplnenie
kontroly bola zaslaná dňa 24.05.2021 mailom na obecný úrad.
Obecnému zastupitel'stvu
najbližšom zasadnutí OZZV.

8.

Kontrola efektívnosti

obce Záhorská

a hospodárnosti

Ves bude správa

vývozu šplaškových

údajov pre ukončenie

z kontroly

predložená

na

vôd v rokoch 2020

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie
hospodárnosti
efektívnosti, účinnosti
a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami určených na vývoz splaškových vôd
v roku 2020 a porovnať ich s rokmi 2017, 2018, 2019.
Hlavný kontrolór navrhol odporúčania:
zabezpečiť
•

zvýšenie kapacity ČOV na odber splaškových

vôd jej rozšírením,

následne každoročne kalkulovať hospodárenie ČOV a prípadne upravovat'
cenu za vývoz tak, aby bolo hospodárenie čo najviac vyrovnané.
v zmysle zákona vypracovať VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
podl'a miestnach podmienok

Kontrola bola skončená zaslaním správy kontrolovanému
subjektu dňa 10.03.2021.
Obecnému zastupiteľstu bola správa z kontroly predložená na zasadnutí dlh 12.04.2021
a bola vzatá na vedomie uznesením OZZV Č. 20/2021.

9.

Kontrola čerpania rozpočtu obce Záhorská Ves za 4. štvrťrok 2020

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie čerpania rozpočtu za 4. štvrťrok
vybraných položkách.

2020 vo

Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 10.05.2021 a zaslaná na OCÚ dňa 24.05.2021.
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. Čerpanie bolo v súlade s plánom na rok 2020.
Obecnému zastupitel'stvu
najbližšom zasadnutí.

10.

obce Záhorská Ves bude správa z kontroly predložená na

Kontrola uzatvorenia zmluvy a príslušných dodatkov s dodávatel'om na údržbu
verejného osvetlenia v Obci Záhorská Ves a dodržiavanie zmluvných podmienok pri
fakturácii v rokoch 2019-2020

Ciel'om fmančnej kontroly na mieste bolo preveriť dodržiavanie hospodárnosti,
efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii
finančných operácií alebo ich častí pri realizácii verejného obstarávania v súvislosti
s uzatvorením zmluvy s dodávateľom na poskytovanie služby - údržbu verejného osvetlenia,
uzatváranie príslušných dodatkov a dodržiavanie fakturácie v zmysle zmluvy v roku 2019 2020.
Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 1.10.2020. Kontrolou bolo zistené, že:

1
k Zmluve o oprave a údržbe verejného osvetlenia dňa 01. 08. 2019 bez verejného
obstarávania došlo k porušeniu ustanovenia § 10 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní, podľa ktorého" Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní
zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podl'a tohto zákona." a súčasne
k porušeniu ustanovenia § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, podl'a ktorého
"Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania,
princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp
proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti. ".

1. Podpisom Zmluvy o oprave a údržbe verejného osvetlenia dňa 02. 01. 2019 a Dodatku

Č.

2. Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt pred podpisom
Zmluvy o oprave a údržbe verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v obci Záhorská Ves
dňa 02. 01. 2019 a Dodatku Č. l k Zmluve o oprave a údržbe verejného osvetlenia dňa
01. 08. 2019 nevykonal základnú finančnú kontrolu čím došlo k porušeniu ustanovenia §
7 ods. 1 a 2 zákona o finančnej kontrole.
3. Nezverejnením Zmluvy o oprave a údržbe verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
v obci Záhorská Ves dňa 02. 01. 2019 a Dodatku Č. 1 k Zmluve o oprave a údržbe
verejného osvetlenia dňa 01. 08. 2019 bezodkladne po ich uzavretí a najmä v čase ich
samostného plnenia došlo k porušeniu ustanovenia § 5a ods. 9 a 14 zákona o
informáciách.
4. Nezverejnením niektorých faktúr do 30 dní po úhrade došlo k porušeniu ustanovenia
§ Sb ods. 1 a 2 zákona o informáciách.
Kontrola bola skončená zaslaním správy kontrolovanému subjektu dňa 1.10.2020.
Obecnému zastupiteľstvu v Záhorskej Vsi bola správa z kontroly predložená na zasadnutí dňa
20.10.2020 a vzatá na vedomie uznesením Č. 68/2020. Správa bola zaslaná na základe
uznesenie Č. 68/2020 na Úrad verejného obstarávania.
Kontrolovaný subjekt na základe kontrolou zistených nedostatkov prijal 4 opatrenia na
nápravu zistených nedostatkov ana odstránenie príčin ich vzniku.

A.

Iné činnosti:

1. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023.
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov bolo Obecnému zastupiteľstvu obce Záhorská Ves na
zasadnutie dňa 16.12.2019 predložené odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky
2021 - 2023. Odborné stanovisko bolo vzaté na vedomie uznesením Č. 98/2020 zo dňa
2l.12.2020.
2. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019.
V súlade s ustanovením § I8f ods. l písm. c) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov bolo Obecnému zastupiteľstvu obce Záhorská Ves na
zasadnutie dňa 16.06.2020 predložené odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce
Záhorská Ves za rok 2019. Odborné stanovisko bolo vzaté na vedomie uznesením Č. 23/2020.

3. Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
finančnej výpomoci od štátu vo výške 40.000- € k 31.08.2020.

- návratnej

Na základe ustanovenia § 17, ods. 14 zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, hlavný kontrolór obce
preveruje dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle
podkladov poskytnutých zodpovednými organizačnými zložkami OcÚ. Porušenie podmienok
na prijatie návratných zdrojov financovania obcou je hlavný kontrolór obce v zmysle
citovaného ustanovenia povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií. Stanovisko bolo
vypracované dňa 20.09.2020 a vzaté na vedomie uznesením Č. 69/2020 zo dňa 20.10.2020.

V Záhorskej vsi Ves, 24.05.2021

Mgr. Kaderová Rúth v.r.
hlavný kontrolór obce
Záhorská Ves

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
V súlade s ustanovením § 18f ods.
písm. e) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov bola súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
Obecným zastupiteľstvom v Záhorskej Vsi zobratá na vedomie uznesením Č. 29/2021 zo dňa
24.06.2021.

Mgr. Kaderová Rúth V.ľ.
hlavný kontrolór obce
Záhorská Ves

