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NÁVRH NA UZNESENIE  

 

Obecné zastupiteľstvo v Hažíne v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce za rok 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPRÁVA O ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE HAŽÍN ZA 

ROK 2015. 

 

 

Následnou finančnou kontrolou č. 1/2015 bolo skontrolované plnenie uznesení obecného 

zastupiteľstva obce Hažín v roku 2014. Uznesenia boli splnené vo všetkých bodoch. 

Z kontroly bol vypracovaný záznam. 

Pri následnej finančnej kontrole č. 2/2015 – kontrola plnenia príjmov , výdavkov 

a finančných operácií obce Hažín za rok 2014 nedošlo k porušeniu zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Z kontroly bol vypracovaný záznam.  

Následná finančná kontrola priebežného vybavovania sťažností a petícií bola vykonaná 

v mesiaci november 2015. V roku 2014 boli na  OcÚ Hažín doručené 3 podnety, z ktorých 

ani jeden nebol sťažnosťou v zmysle § 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Z kontroly 

bol vypracovaný záznam. 

V súlade s plánom činnosti bolo vypracované odborné stanovisko v zmysle § 18f, odst.1, 

písm. c zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení k záverečnému účtu obce Hažín za rok 

2014 – stanovisko bolo vypracované a doručené na rokovanie obecného zastupiteľstva 

pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom.  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 bol predložený na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v mesiaci január 2016. 

V rámci zvyšovania kvalifikácie a v súlade s plánom činnosti hlavného kontrolóra som sa 

zúčastnila na 7. školeniach a seminároch  v záujme zvyšovania kvalifikácie:  

1. 13. – 14.4.2015 Odborná konferencia hlavných kontrolórov – organizátor Združenie 

obcí a Regionálne vzdelávacie centrum v Martine – Hotel Permon, Podbanské. Program 

odbornej konferencie - Elektronické trhovisko, Oznamovanie protispoločenskej činnosti a 

kontrola v územnej samospráve, Výkon finančnej kontroly po novele zákona, Dozor 

prokuratúry nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy. 

 2. Akreditovaný kurz Ministerstva školstva č. 1551/2013/104/1 - Kontrolná činnosť v 

správe – II. stupeň , zasadačka SBD II., Bardejovská 3, Košice v piatich častiach : 

12.5.2015 Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra – 1. časť 

19.5.2015  Majetok obce a hospodárenie s ním - 2.časť    

 2.6.2015 Pracovno – právne vzťahy - 3. časť 

16.6.2015 Verejné obstarávanie tovarov služieb, Miestne dane - 4. časť 

 1.7.2015 Hospodárenie organizácií zriadených obcou – 5. časť  



3. 23.9.2015 9:00 hod., SOTAC s.r.o., Južná trieda 1, Košice - vzdelávacie konzultačné 

stretnutie Kontrola v podmienkach obce I.( hmotné právo – vrátane rozboru pojmov)  

4. 25.9.2015 9:00 hod., SOTAC s.r.o., Južná trieda 1, Košice – vzdelávacie konzultačné 

stretnutie Kontrola v podmienkach obce II. (procesný postup – výkon kontroly v obci od 

A po Z )  

5. 25.11.2015 9:30 hod., Magistrát mesta Košice ,Trieda SNP 48/A, Košice – informačný 

deň pre prijímateľov pomoci k vyhlásenej výzve s kódom OPLZ-PO6-SC612-2015-1a,b v 

rámci Prioritnej osi č. 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít. 

6.  1.12.2015 9:00 hod., Okresný úrad Košice, Odbor školstva , Zádielska 1, Košice  – 

informačno-konzultačný seminár -  Individuálna účtovná závierka organizácií štátnej 

správy a samosprávy a novinky pre rok 2016 (finančné výkazy a konsolidačný balík), 

 7.  7.12.2015 9:00 hod. , MsKS Michalovce, Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 

Michalovce –Účtovná závierka k 31.12.2015 pre obce a VÚCV súlade s plánom činnosti 

bolo vypracované aj odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Hažín k návrhu 

rozpočtu na rok 2016 v súlade s §18 f odst.1, písm. c  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení.  

 

 

Vypracovala: Mgr. Marcela Koščová, hlavná kontrolórka  obce 


