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1. NÁVRH NA UZNESENIE 
 
    na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zemnom , konaného  24. 02.2017 
    k bodu : Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Zemné za rok 2016 
 
    Obecné zastupiteľstvo v Zemnom  
    - berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Dôvodová správa  
 
     V zmysle § 18 f, ods. 1 písmena e, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra predložiť obecnému 
zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     Hlavná kontrolórka Obce Zemné 
                                  ––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
     V zmysle ustanoveniami  § 18 f, ods. 1, písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov   p r e d k l a d á m  Obecnému zastupiteľstvu  Obce  
Zemné 
 
 
                                                   S p r á v u  
              o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce za rok 2016 
 
 
     V priebehu hodnoteného obdobia som kontrolnú činnosť vykonávala v rozsahu, ktorá mi 
vyplýva z príslušných ustanovení citovaného zákona, v súlade s plánmi práce kontrolnej 
činnosti na I. a II. polrok 2016  a    
 
     Kontrolná činnosť v hodnotenom období bola predovšetkým zameraná na kontrolu 
zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom 
a majetkovými právami obce, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, 
kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu 
plnenia uznesení obecného zastupiteľstva , kontrolu dodržiavania interných predpisov obce.  
 
    Vykonané kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie:  
     - zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
        doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
     - zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrol a audite ,  
     - zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
     - zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  
     - opatrení MF SR, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania pre obce, jednotná  
        ekonomická klasifikácia a výkazníctvo obce,  
     - zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení nesk. predpisov 
     - zákon č. 584/2004 Z. z. o miestnych daniach, poplatku, poplatku za komunálne odpady a   
       drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,  
     - zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch a o znení a doplnení niektorých zákonov. 
 
     V nadväznosti na schválené plány kontrolnej činnosti ako aj v súlade so zákonom č. 
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, bola činnosť za sledované obdobie zameraná na:  
      - výkon kontrolnej činnosti  
      - výkon inej odbornej činnosti 
      - ostatná činnosť 
 
Výkon kontrolnej činnosti  
 
     Zákon o obecnom zriadení vo svojich ustanovenia priamo ukladá hlavnému kontro- 
 lórovi obce, úlohy z ktorých mu vyplýva povinnosť vykonať kontrolu. 
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 V roku 2016 som vykonala nasledovné kontroly:  
 
1. Kontrola účtovných dokladov, príjmov , výdavkov a finančných operácií 
    Obce Zemné za IV. štvrťrok 2015. 
     Kontrola bola zameraná na dodávateľské faktúry – došlé , výpisy bánk za IV.Q.2015. 
     Táto kontrola bola prevedená z predloženému plneniu príjmov, výdavkov k 31.12.2015 a  
     a k plneniu programového rozpočtu . 
    
Kontrolou neboli zistené nedostatky.  
Z vykonanej kontroly bol spracovaný záznam . 
 
2. Kontrola platnosti a dodržiavanie VZN  – o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie      
    volebných plagátov v čase volebnej kampane 
    Uvedené VZN vymedzuje určené miesta na vylepovanie plagátov. Pri kontrole som zistila,     
    že po  rekonštrukcii námestia je viac informačných tabúl ako bolo doteraz. Neboli zistené  
    nedostatky.  
  
Z vykonanej kontroly bol spracovaný záznam.  
 
3. Kontrola VZN Obce Zemné č.2 /2007 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za  
    znečisťovanie ovzdušia 
 
    Uvedené VZN je v platnosti od roku 2007, ktoré bolo vypracované na základe zákonov  
    478/2002 Z. z. a 401/1998 Z. z.o poplatkoch, ktoré boli novelizované zákonmi číslo  
    137/2010 Z. z. o ovzduší a doplnený o zákon 318/2012 Z. z. . Na základe skutočností som       
     zistila, že uvedené VZN je treba prepracovať a doplniť o uvedené zákony.  
     Toto VZN nie v každom prípade sa dodržiava- nie všetky právnické a fyzické osoby   
     oprávnené na podnikanie nahlasujú ročnú spotrebu.  
 
Z vykonanej kontroly bol  spracovaný záznam.  
Na základe kontroly kontrolovaný subjekt prijal  opatrenie  na odstránenie zistených  
Nedostatkov a vyzval oprávnené osoby na plnenie povinností.  
 
4. Kontrola platnosti a dodržiavania „ Vnútorného predpisu o cestovných náhradách“   
    Kontrolou bolo zistené, že uvedený vnútorný predpis  o cestovných náhradách sa  dodr- 
    žiava pri zúčtovaní cestovného. Pri cestovnom príkaze sú doložené všetky potrebné  
    náležitosti k vyúčtovaniu.  
 
Kontrolou neboli zistené nedostatky.  
Z uvedenej kontroly bol vypracovaný záznam.  
 
5. Kontrola platnosti a dodržiavania  VZN – o poskytovaní sociálnych služieb  
    a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 
    Uvedené VZN je v platnosti  od 11.9.2010 . Kontrolou bolo zistené, že časť VZN sa  
    zabezpečuje pracovníkom obecného úradu – o odkázanosti na opatrovateľskú  službu  
    a poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre seniorov.  Referát sociálnych vecí 
    vedie, eviduje žiadosti a vybavuje celú agendu potrebnú pre umiestnenie seniorov    
    v sociálnych  zariadeniach. Obec nezabezpečuje opatrovateľskú činnosť na území obce.  
 
Z vykonanej kontroly bol vypracovaný záznam. 
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6. Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku   
    k 31.12.2015 
    Kontrola bola prevedená za účelom dodržania zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. .  
    Porovnané  boli koncoročne vykázané zostatky v inventúre so zostatkami v hlavnej knihe,     
    v súvahe, vykázaný majetok a vlastné imanie. Kontrolou bol zistený rozdiel  - pri cenných     
    papieroch  STKO – 14 Neded vo výške 9.01 €.  
 
Z vykonanej kontroly bola spracovaná  Správa.  
Na základe kontroly kontrolovaný subjekt prijal konkrétne opatrenie na odstránenie zisteného 
nedostatku – a v I. štvrťroku 2016 uvedený rozdiel zúčtoval. 
 
7. Kontrola Všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení záväzných častí Územného  
    plánu Obce Zemné.  
 
    Kontrolou tohto VZN som zistila, že toto sa nedodržiava, keďže je Obec povinná pravi -  
    delne , najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán , ak je treba  
    upraviť. Táto povinnosť nebola dodržiavaná. 
  
Z vykonanej kontroly bola spracovaná  Správa 
Na základe kontroly bolo prijaté opatrenie , uznesenie Obecným zastupiteľstvom  previesť  
kontrolu Územného plánu, ktorá bola prevedená.  
 
8.  Kontrola pokladničnej agendy, dodržanie denného limitu . 
 
     Kontrolované boli všetky štyri pokladne. Prekontrolovala som pokladničné knihy,  pok- 
     ladničné doklady, U týchto neboli zistené žiadne nedostatky. Pri kontrole denného limitu  
     pokladničných hotovostí sa vyskytli nedostatky  - nebol dodržaný denný limit hotovosti. 
     Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s Vnútorným predpisom pre vedenie poklad- 
     nice. 
 
Z vykonanej kontroly bola spracovaná Správa 
Na základe kontroly kontrolovaný subjekt prijal  opatrenie na odstránenie zistených 
nedostatkov  tak,  aby sa neopakovali v budúcnosti. 
 
 9. Kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií za I. polrok 2016 
     Následná finančná kontrola bola prevedená na základe plánu práce za I. polrok 2016.  
     Cieľom bolo zistiť, či účtovné doklady zodpovedajú zákonu 431/2002 Z. z. o účtovníctve,   
     či sú v súlade s rozpočtom alebo uznesením obecného zastupiteľstva. Kontrolované boli 
     došlé dodávateľské faktúry a bankové výpisy.  
     Pri kontrolovaných došlých faktúrach som kontrolovala, či sú v súlade s rozpočtom alebo        
     uznesením obecného zastupiteľstva . Pri faktúrach nebol doložený doklad o zaúčtovaní, len   
     doklad o účtovacom predpise. 
     U bankových výpisov som kontrolovala výpisy od 1.1.2016 do 30.6.2016 všetkých účtov  
     obce, ktorých zostatky sa rovnali s hlavnou knihou.  
      
Kontrolu bol zistený nedostatok – k dodávateľským faktúram nedoložený doklad o zaúčto-
vaní  -  už bolo odstránené.  
Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa z NFK. 
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10. Kontrola platnosti a dodržiavania VZN o podmienkach na odvádzanie odpadových 
      vôd verejnou kanalizáciou a nakladanie s odpadovými vodami.  
      Kontrolovala som obidva  VNZ  ktoré má obec vypracované  v roku 2011 a v roku 2013.  
      Vypracované sú na základe zákona 442/2009 Z. z.  o verejných vodovodoch a verejných 
      kanalizáciach.  Uvedené Všeobecne záväzné nariadenia sú v platnosti a dodržiavajú sa. 
 
Kontrolou neboli zistené nedostatky.  
Z vykonanej kontroly bola spracovaná Správa. 
 
11. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami v Základných školách    
      v Zemnom 
      Základná škola Á. Jedlika s  VJM – kontrolovala som hlavnú knihu, pokladničnú knihu, 
      pokladničné doklady, došlé faktúry, bankové výpisy, účtovné výkazy.  
      U pokladničných dokladov najmä u výdavkový  nie každý obsahuje  zaúčtovanie, ako to  
      uvádza zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve. U bankových výpisoch ako aj  došlých  
      faktúrach neboli zistené nedostatky. Hodnotila som aj čerpanie rozpočtu za I.polrok 2016. 
      Rozdiel bol zistený pri vykázaní rozpočtu vo výkaze FIN 1-12 oproti údajom OÚ Nitra.  
 
Z kontroly bola vyhotovená Správa NFK.  
Na odstránenie zistených nedostatkov  boli prijaté opatrenia zo strany kontrolovaného 
subjektu. 
 
      Základná škola v Zemnom -   tak isto som kontrolovala  všetky doklady ako u ZŠ  
      Á.Jedlika. Aj tu som zistila, že u výdavkových pokladničných dokladoch , nie v každom 
      prípade je uvedené zaúčtovanie. U príjmových dokladoch je toto uvedené. U došlých 
      faktúr a bankových výpisoch som nezistila nedostatky. V tabuľke som hodnotila čerpanie  
      rozpočtu  za I. pol rok 2016.  Aj tu bol rozdiel v rozpočte na rok 2016 – oproti údajov 
      Okresného úradu Nitra a vo výkaze FIN 1-12.  
   
Z kontroly bola vyhotovená Správa NFK.  
Kontrolovaný subjekt na odstránenie zistených nedostatkov prijal opatrenia. 
 
12. Kontrola z následnej finančnej kontroly bankových účtov  k 30.9.2016 –Obce Zemné 
       
      Kontrolou bankových účtov som zistila, že všetky bankové výpisy obsahujú zaúčtovanie 
      podľa zákona o účtovníctve. Taktiež obsahujú požadované prílohy, prikladané vždy pred  
      zaúčtovaním. Vykázala som všetky finančné prostriedky Obce.  
 
Kontrolou neboli zistené nedostatky.  
Z kontroly bola vyhotovená Správa z NFK.  
 
13. NFK plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
      a miestnom poplatku .  
      Kontrola bola zameraná na dodržiavanie plnenia povinností obyvateľov pri platení  
      miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady. Aj teraz som zistila nedop-  
      latky  na dani z nehnuteľností ako aj na miestnom poplatku za komunálny odpad.  
      Nedoplatky sú aj z predchádzajúcich rokov aj za rok 2016. Sú tu aj nedobytné nedoplat- 
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      ky na dani z nehnuteľnosti , na čo bol daný návrh na odpísanie dane z nehnuteľnosti.       
     
Z kontroly  bola vypracovaná správa NFK.  
Kontrolovaný subjekt prijal opatrenia na odstránenie vyskytnutých nedoplatkov /podá  na 
vymáhanie exekútorom/ , obecné zasadnutie prijalo uznesenie súhlas na odpísanie dane z 
nehnuteľnosti.  
 
14. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v roku 2016. 
      Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva  som prevádzala na každom zasad- 
      nutí. Počas roka bolo prijatých 111 , ktoré väčšinou boli splnené, alebo plnené priebežne.  
      Sú tri uznesenia, ktoré budú plnené v roku 2017 a to 254/300616-Z, 273/051016-Z, a  
      287/28.10.16-z.  
      Vyhotovila som správu  o plnení uznesení. 
 
Výkon inej odbornej činnosti . 
      Okrem kontrolnej činnosti som vo výkone inej odbornej činnosti vypracovala:  
 
- Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Zemné za rok 2015. 
  Bola prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva  dňa  24.februára 2016.  
 
- Stanovisko  k Záverečného účtu Obce Zemné za rok 2015. 
   Hlavný kontrolór vypracováva stanovisko k Záverečnému účtu na základe zákona  
   369/1990 Z. z.  o obecnom zriadení. V stanovisku je zahrnutá zákonnosť návrhu,     
   spracovanie záverečného účtu, schváleným rozpočtom, bilanciou aktív  a prehľad o  
   vývoji a stave dlhu. Záverečný účet v dobe prejednávania nebol   preverený audítorom .  
 
- Stanovisko hlavnej kontrolórky  k návrhu rozpočtu Obce Zemné  na rok 2017   
   súčastne rok 2018 – 2019.  
   Tak ako stanovisko k záverečnému účtu  tak aj k návrhu rozpočtu kontrolór má povinnosť 
   vypracovať stanovisko . 
 
Ostatná činnosť:  
   
 - Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva  
 - Účasť na školení kontrolórov o zákone  357/2015 Z. z. – o finančnej kontrole a audite 
 - Vypracovanie  „ Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Zemné „  
 - Vypracovanie  plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 a I. polrok 2017. 
 
 
 
V Zemnom  dňa   13.02.2017 
 
 
           
Spracovala :                                                              Mária  Kocsisová 
                                                                                  HK obce Zemné 
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