Obec Oravská Jasenica
Andrej Namislovský
Hlavný kontrolór obce
V zmysle § 18f písm. e, zák. č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Oravská Jasenica

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018.
V nadväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti – zistenie stavu a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť,
efektívnosť účinnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom obce a schváleným
plánom kontrolnej činnosti na rok 2018 boli počas hodnoteného obdobia vykonané nasledovné finančné kontroly, činnosti a zisťovania.
•
•
•
•
•

vypracovanie Stanoviska hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu
obce na roky 2019-2021.
vykonaná kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. Pri tejto kontrole bolo
zistené, že uznesenia obecného zastupiteľstva sú plnené tak ako sa na nich zastupiteľstvo uznieslo.
vykonaná kontrola výberu daní za užívanie verejného priestranstva. Kontrolou bolo
zistené, že obec vyberá daň za užívanie verejného priestranstva v zmysle platného
VZN, má uhradené všetky dane a neeviduje žiadne pohľadávky.
vykonaná kontrola VZN o nakladaní s odpadom – platné VZN je v zmysle zákona
o odpadoch
vykonaná kontrola výberu daní a poplatkov v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych
daniach a poplatkoch a zákona č. 511/1992 Z. z. o správe daní a poplatkoch a taktiež
v súlade s prijatým VZN. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že obec vyberá dane
a poplatky v zmysle zákona a platného VZN, má uhradené všetky dane a neeviduje
žiadne pohľadávky.

V priebehu celého roka bola vykonávaná kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý
obec užíva podľa osobitných predpisov, príjmov, výdavkov a finančných operácií obce kontrolou dodržiavania zásad rozpočtového hospodárenia a vykonaných pokladničných operácií.
Priebežne bola sledovaná vecná a číselná správnosť na došlých faktúrach a ich úhrady a zároveň čerpanie rozpočtu.
Záver:
V priebehu roka 2018 na základe vykonaných jednoduchých kontrolných činností neboli zistené nedostatky, ktoré by ovplyvnili riadny chod obce a ostatných organizácií, ktoré nakladajú
s majetkom obce.
Účelom ďalších vykonávaných kontrol bude zabezpečiť, aby všetky finančné prostriedky
z rozpočtu obce Oravská Jasenica boli vynakladané hospodárne, efektívne a účelovo.
V Oravskej Jasenici 31. 01. 2019
Mgr. Andrej Namislovský
Hlavný kontrolór obce

