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Návrh uznesenia:  
 
Obecné zastupiteľstvo  Malý Lapáš 

 

 

 
Berie na vedomie: 
 
SÚHRNNÚ  SPRÁVU  O KONTROLNEJ  ČINNOSTI  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA  OBCE  MALÝ LAPÁŠ     
ZA ROK  2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa  
 
 
V zmysle ustanovenia § 18 f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení  
v  z.n.p.,  povinnosťou  hlavného kontrolóra je predložiť súhrnnú správu o kontrolnej činnosti 
a ostatných činnostiach  podporujúcich kontrolnú činnosť za rok 2019  Obecnému 
zastupiteľstvu Malý Lapáš.  
 
Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 má predpísanú  štruktúru: 
 
1. Výkon kontrolnej činnosti, 
2.  Výkon iných odborných činností, odborné stanoviská hlavného kontrolóra, 
3. Kontrola vybavovania petícií a sťažností 
4. Plnenie zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, 
5. Ostatné odborné činnosti: 
6. (vypracovanie plánov KČ, absolvovanie školení, účasť na zasadnutiach OZ, sledovanie 

legislatívnych zmien vo verejnej správe a štúdium iných zákonov) 
7. Sledovanie  plnenia zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej 

činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
8. Príprava koncepčných a metodických materiálov pre obec, 
9. Odborná spolupráca hlavného kontrolóra so starostom obce, odbornými pracovníkmi 

obecného úradu a OZ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÚHRNNÁ  SPRÁVA  O KONTROLNEJ  ČINNOSTI   
HLAVNÉHO  KONTROLÓRA  OBCE  MALÝ LAPÁŠ 

ZA  ROK  2019 
 

 
V zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 18 f ods. 1 písm. e/, v znení 
neskorších predpisov predkladám súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
Obce Malý Lapáš za rok 2019. 
Moja kontrolná činnosť za vyhodnocovacie obdobie  bola v rozsahu 20 %. 
Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti od 01.01.2019 do 
30.06.2019 a od 01.07.2019 do 31.12.2019. 
 
V nadväznosti na schválené plány kontrolnej činnosti a prijaté uznesenia OZ a v súlade so 
zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, bola moja činnosť ako hlavného kontrolóra obce zameraná na: 
 
 
A/     Výkon kontrolnej činnosti 

 
1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov obce 
Malý Lapáš v oblasti použitia účelovej dotácie z rozpočtu obce u organizácie, ktorej bola 
dotácia poskytnutá v roku 2018. 
 
– Správa hlavnej kontrolórky obce Malý Lapáš o výsledku následnej finančnej kontroly pri 
použití dotácie z rozpočtu obce Malý Lapáš za rok 2018 bola predložená OZ Malý Lapáš dňa 
06.03.2019 (prijaté na vedomie OZ uzn. č. 27/2019). 
 
2. Kontrola pokladničnej agendy - pokladničných dokladov a ostatných účtovných 
dokladov, ich úplnosť, správnosť a vedenie ich evidencie a inventarizácia pokladne. Miesto 
výkonu kontroly– Obecný úrad Malý Lapáš. 
– Správa hlavnej kontrolórky Obce Malý Lapáš o výsledku následnej finančnej kontroly bola 
predložená OZ Malý Lapáš dňa 16.12.2019 (prijaté na vedomie OZ uzn. č. 126/2019) 
 
3. Obecnému zastupiteľstvu Malý Lapáš som predložila dňa 06.03.2019 Súhrnnú správu 
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš za rok 2018.  
 (prijaté na vedomie OZ uzn. č. 26/2019) 
 
4. Kontrola Výročnej správy obce Malý Lapáš za rok 2018. Po kontrole môžem konštatovať, 
že predložená Výročná správa, ktorú vypracovala Ing. Katarína Jančiová, ekonómka obce, 
bola  kvalitne pripravená, bez pripomienok.  
 
- OZ zobralo na vedomie Výročnú správu obce Malý Lapáš za rok 2018, dňa 24.10.2019, 
uznesením č. 97/2019. 
. 
5.  Spolupráca pri vykonávaní inventarizácie hmotného, nehmotného a finančného majetku 
obce. Miesto výkonu kontroly Obecný úrad Malý Lapáš. 
 



 -  Správa  Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie a záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov obce Malý Lapáš bude predložená na najbližšom zasadnutí OZ. 
 
6. Čiastočná kontrola dotácií, ktoré boli poskytnuté OFK 1948 Veľký Lapáš z rozpočtu obce 
Malý Lapáš v roku 2019, dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych 
predpisov v oblasti použitia účelovej dotácie z rozpočtu obce Malý Lapáš. 
 
– Čiastková správa z kontroly dotácií, ktoré boli poskytnuté OFK 1948 Veľký Lapáš 
z rozpočtu obce Malý Lapáš v roku 2019 na základe uznesenia č. 70b/2019 zo dňa 06.06.2019 
OZ Malý Lapáš.    (prijaté na vedomie OZ uzn.č. 106/2019, dňa 24.10.2019). 
 
7. Vypracovanie správy hl. kontrolóra k prijatiu úveru o dodržaní podmienok na prijatie 
úveru v obci Malý Lapáš. 
 
- Správa bola predložená na vedomie Obecnému zastupiteľstvu Malý Lapáš dňa 24.10.2019 
(prijaté na vedomie OZ – uzn. č. 98/2019). 
 
 
B/       Výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných  
stanovísk v súlade so zákonom č. 369/1990Z.z. o obecnom zriadení v  z.n.p. 

 
1.Odborné stanovisko  hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2020 
a roky 2021 a 2022 som vypracovala v zmysle  §  18  f,  odsek  1,  písmeno c)  zákona  č.  369/1990  
Z. z.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších predpisov.  
Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a   
viacročného  rozpočtu na roky  2021 a 2022 v súlade  s  §  9,  odsek  1  č. 583/2004  Z. z. o  
rozpočtových pravidlách   územnej  samosprávy  a o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení 
neskorších predpisov. Odporúčala som obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2020    
schváliť a viacročný rozpočet na roky 2021 a 2022 zobrať na vedomie.  
 
 -Odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2020 a roky 2021 
 a 2022 zobralo OZ na vedomie uznesením č. 128/2019 dňa 16.12.2019. 
 
 Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený OZ dňa 16.12.2019 uzn. č.128/2019 a rozpočty na roky    
2021 a 2022 boli zobraté na vedomie. 
 
2.Odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu záverečného účtu  za 2018 Obce Malý Lapáš  
 Podkladom k vypracovaniu odborné stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2018 boli: 
- Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2018 
- Účtovné výkazy k 31.12. 2018, (zverejnené na stránke MF) 
- Výkaz ziskov a strát, súvaha, (zverejnené na stránke MF) 
- Návrh záverečného účtu za rok 2018 
V súlade s § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  odporúčala 
som  Obecnému  zastupiteľstvu  Malý Lapáš  uzatvoriť prerokovanie  Návrhu  záverečného  
účtu obce Malý Lapáš  za  rok 2018  s výrokom:  
Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.  
 
-Odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu záverečného účtu  za 2018 Obce Malý Lapáš zobralo 
  OZ na vedomie uznesením č. 65/2019 dňa 06.06.2019. 



Obecné zastupiteľstvo schválilo záverečný účet obce Malý Lapáš bez výhrad dňa 06.06. 2019 
uzn. č. 66/2019. 
 
4. Kontrolou vybavovania sťažností  a  petície  doručených obci Malý  Lapáš  
Počas roka 2019 nedošla na Obecný úrad Poľný Kesov žiadna sťažnosť ani petícia. 
Ústne sťažnosti boli vybavované promptne na mieste Obecného úradu Malý Lapáš. 
 
5. Všeobecné plnenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 
 
A/ Kontrola webovej stránky obce: 
 

a) Zápisnice, uznesenia sú zverejňované na webovej stránke Obce Malý Lapáš priebežne. 
 Zverejnené sú všetky prijaté uznesenia, ktoré boli prijaté na OZ v sledovanom období, ako aj 
uznesenia schválené starostom obce. 

1. Rozpočtové opatrenie schválené uznesením OZ  32/2019 zo dňa 06.03.2019 
2. Rozpočtové opatrenie schválené starostom obce, dňa 22.03.2019 
3. Rozpočtové opatrenie schválené starostom obce, dňa 26.06.2019  
4. Rozpočtové opatrenie schválené starostom obce, dňa 05.09.2019 
5. Rozpočtové opatrenie schválené uznesením OZ 100/2019 zo dňa 24.10.2019  
6. Rozpočtové opatrenie schválené uznesením OZ 112/2019 zo dňa 16.12.2019 

 
b) Návrh rozpočtu  na rok 2020 bol  zverejňovaný v stanovených lehotách pred jeho 

            schválením a schválený rozpočet je zverejnený na webovej stránke obce.  
 

c) Návrh záverečného účtu za rok 2018 bol zverejnený v stanovených lehotách pred jeho 
schválením a schválený záverečný účet obce za rok 2018 je zverejnený na webovej 
stránke obce. 

 
d) Obec Malý Lapáš priebežne zverejňuje na svojej webovej stránke faktúry, zmluvy 

a objednávky a aktuálne informácie, napr. sú zverejnené - projekty, Zoznam daňových 
dlžníkov k 31.12.2019, Zmena úradných hodín od 10.02.2020. V časti samospráva je 
zverejnený  Plán zasadnutí OZ v roku 2019. 

 
B/   Kontrola  poskytnutých informácií na základe žiadosti od občanov: 
 
Na Obecný úrad Malý Lapáš  neboli doručené  žiadne žiadosti o poskytnutie informácií 
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám. 
Ústne žiadosti o poskytnutie informácií vybavovali pracovníci obce ihneď na mieste. 
 
 
1/                                  Ostatné činnosti hlavnej kontrolórky obce  
 
1.  Vypracovanie plánov kontrolnej činnosti: 
- Plán kontrolnej činnosti od 01.01.2019 do 30.06.2019, (schválený OZ dňa 08.12.2018, 
uzn.č.17/2018). 
 
 



-  Plán kontrolnej činnosti od  01.07.2019  do  31.12.2019,  (schválený OZ  dňa  06.06.2019,  
uzn. č. 70/2019). 
 
- Plán kontrolnej činnosti od 01.01.2020 do 30.06.2020, (schválený OZ dňa 16.12.2019,  
uzn. č. 129/2019). 
 
 
2. Absolvované  školenia na RVC Nitra: 
 

1. Novela zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z.n.p. 
2. Záverečný účet obce, peňažné fondy obce a návratné zdroje financovania. 

(samoštúdium) 
3. Novela zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme od 01.01.2019. 
4. Finančná kontrola a rozpočtové pravidlá v roku 2019 (po novele zákonov) 

(samoštúdium) 
5. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich ROPO  

(samoštúdium) 
6.  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 a nové povinnosti po 

novele zákona o obecnom zriadení. 
7. Novinky pri verejnom obstarávaní (samoštúdium) 
8. Dotácie z rozpočtu obce. 

 
3. Účasť na  verejných zasadnutiach  OZ,   
Odborná príprava na jednotlivé zasadnutia OZ k predkladaným bodom a účasť na 
zasadnutiach  (viď. prezenčné listiny zo zasadnutí OZ v roku 2019) 
 
4. Sledovanie legislatívnych zmien  a štúdium nových zákonov platných v roku 2019, ktoré 
som  sledovala priebežne  podľa požiadaviek jednotlivých obcí počas roka 2019.    
 
5. Kontrolórka spolupracovala na záverečnom účte, na rozpočte obce a na riešení ďalších 
odborných problémoch so starostom a s odbornými pracovníkmi Obce Malý Lapáš. 
 
6. V zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa citovaného zákona hlavný kontrolór obce je 
poverený riešením podaných podnetov k citovanej problematike v obci.  
 
Konštatujem, že  v obci Malý Lapáš v zmysle cit. zákona nebol zaznamenaný žiadny podnet. 
 
 
 
D/        Príprava koncepčných a metodických materiálov a odborná spolupráca 

s pracovníkmi obce 
 

a) Kontrolórka vypracovala tieto smernice: 
- Smernica č. 1/2019 pre verejné obstarávanie pri zadávaní zákaziek  s nízkou hodnotou, 

(OZ zobralo na vedomie  dňa 6.03.2019, uzn. č. 45/2019). 
 
- Smernica č. 2/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, v zmysle zákona č. 

54/2019 Z.z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



(OZ zobralo na vedomie  dňa 6.06.2019, uzn. č. 71/2019). 
 

b) Kontrolórka spolupracovala  s pracovníkmi obce, Ing. Katarínou Jančiovou, 
ekonómkou obce a s Martinou Tóthovou, odbornou pracovníčkou obce. 

 
 
Vypracovala: Ing. Magdaléna Dojčanová        .................................................. 
                 kontrolórka  obce,  04.02.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevzal:          PaedDr. Peter Švec, Ph.D.                                          _______________________ 

             starosta obce Malý Lapáš 
 

 
 

 

 


