Edita Aliji, Hlavný kontrolór OBCE VEĽKÝ SLAVKOV
Čiastková správa o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Veľký Slavkov za I. polrok 2011
V súlade s § 18f ods.1 písm. d, zákona 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnení predkladám Obecnému zastupiteľstvu vo Veľkom Slavkove
čiastkovú správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veľký
Slavkov za I. polrok 2011.
Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na rok 2011, ktorý bol schválený v Obecnom zastupiteľstve Veľký Slavkov
Uznesením číslo / zo dňa
.
Za I. polrok 2011 boli vykonané nasledovné kontroly:
/Stručný súhrn informácií/
Vypracovanie stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2011-2013
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2011.
Vypracovanie stanoviska k monitorovacej správe za rok 2010.
Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2010.
Inventúry pokladničnej hotovosti v jednotlivých pokladniach za mesiac marec,
jún 2011, kontrola vedenia pokladničných kníh, správnosti evidovania
pokladničných dokladov a čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce.
Kontrola nákupu a spotreby pohonných hmôt za I. polrok 2011.
Čerpania rozpočtu obce za I. polrok 2011.
K návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2011-2013 bolo kontrolórkou obce
odporučené obecnému zastupiteľstvu schváliť predložený viacročný rozpočet a tiež
rozpočet obce na rok 2011. Zmeny v rozpočte obce na rok 2011 neboli doteraz
ekonómkou predložené, takže k nim nemohlo byť vypracované stanovisko.
Ďalej bola vypracovaná monitorovacia správa o plnení rozpočtu za rok 2010.
K záverečnému účtu obce za rok 2010 bolo audítorom a tiež kontrolórkou vypracované
stanovisko, neboli zistené nedostatky v hospodárení s finančnými prostriedkami, ani
porušovanie zákonnosti čerpania prostriedkov a s finančnými prostriedkami bolo
nakladané účelne, účinne a hospodárne.
Počas tohto obdobia boli vypracované inventúry pokladne a náhodne skontrolované
finančné prostriedky nachádzajúce sa v jednotlivých pokladniciach a to: k 31.marcu 2011
a 30. júnu 2011, kontrolou neboli zistené žiadne rozdiely vo finančnej hotovosti
v jednotlivých pokladniciach. Finančná hotovosť nachádzajúca sa v jednotlivých
pokladniciach súhlasí so zostatkom na účte 21101 a 21102 a 211. Starosta obce dodržiava
krízový režim v hospodárení a nakladaní s finančnými prostriedkami.
Počas výkonu kontrolnej činnosti boli zistené len nepatrné - drobné nedostatky, ktoré boli
riešené aj odstránené ihneď.

Vykonaná bola previerka čerpania finančných prostriedkov na opravu a údržbu šatne na
futbalovom ihrisku TJ v obci, kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky v čerpaní
finančných prostriedkov.
Čerpanie rozpočtu obce za I. polrok 2011 vypracované kontrolórkou bude predložené
obecnému zastupiteľstvu na zasadnutí dňa 19.júna 2011.
Z plánu kontrolnej činnosti na rok 2011 ostáva uskutočniť kontrolu inventarizácie
majetku obce a rozpočtových organizácií a porovnanie na listy vlastníctva, táto kontrola
by mala byť uskutočnená do konca roka.
Vypracovať stanovisko k návrhom zmeny rozpočtu na rok 2010 po ich predložení.
Zároveň je vhodné pokračovať v plnení základných úloh pri výkone samosprávy,
pokračovať v prijatých opatreniach na hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov
v čase hospodárskej krízy, i v starostlivosti o všestranný rozvoj obce a potreby jej
obyvateľov.
Záznamy z jednotlivých kontrol sa nachádzajú u hlavnej kontrolórky.
Vo Veľkom Slavkove
Dňa 3. 9.2011
Edita Aliji
Hlavný kontrolór obce Veľký Slavkov

