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1. Návrh na uznesenie 

 

Návrh na uznesenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom, konaného dňa  

27.02.2020 k bodu „Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2019“ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom 

- berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Dôvodová správa  

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 

18 f, ods. 1 písmena e, predkladám obecnému zastupiteľstvu „Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra v roku 2019“.  Na základe vyššie uvedeného zákona vyplýva hlavnému 

kontrolórovi povinnosť najmenej raz ročne predložiť obecnému zastupiteľstvu správu 

o kontrolnej činnosti a to najneskôr do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.  

Kontrolná činnosti prostredníctvom vykonaných kontrol v roku 2019 bola zabezpečená 

v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemné na I. polrok 2019 

a Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemné na II. Polrok 2019 a na základe 

poverenia starostu obce na vykonanie kontroly.  

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra informuje o plnení úloh na základe 

plánu kontrolnej činnosti, vykonaných kontrolách a jej výsledkoch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zemné v roku 

2019 

 

 Kontrolná činnosť v hodnotenom období bola predovšetkým zameraná na kontrolu 

zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom 

a majetkovými právami obce. V priebehu kontrolovaného obdobia bola kontrolná činnosť 

vykonávaná v rozsahu, ktorá mi vyplývala z plánu kontrolnej činnosti.  

 Vykonané kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie zákonov:  

1) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

2) Zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

3) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

4) Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

5) Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

6) Zákona č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme 

 

V roku 2019 boli vykonané nasledujúce kontroly:  

 

1) Kontrola poskytnutých dotácií za II. polrok 2018. 

 

Cieľom a účelom tejto kontroly bolo preverenie zúčtovaní poskytnutých dotácií z 

rozpočtu obce Zemné za rok 2018 a ich súladu s platnou legislatívou a s VZN č. 5/2015. 

 

Na základe tejto kontroly bolo možné konštatovať, že čerpanie dotácií prebiehalo viac-

menej v poriadku.  Zúčtovania väčšiny dotácií boli odovzdané na čas, aj keď sa tu našli 

výnimky. Zúčtovania obsahovali všetky povinné náležitosti vyplývajúce z VZN č. 5/2015 a ich 

prílohy sú tvorené či už faktúrami, pokladničnými dokladmi alebo dokladmi z registračných 

pokladníc – bločkami. Sumy týchto dokladov súhlasia s výškami schválených dotácií a sumami 

uvedenými na jednotlivých zúčtovacích listinách, teda je možné konštatovať, že dotácie boli 

zúčtované zo strán jednotlivých organizácií v plnej výške.  Odstránenie nedostatkov, ktoré sa 

tu vyskytli a vyplývali hlavne z dôvodu zbytočnej byrokracie v celom procese čerpania dotácií 

prebehlo počas roka 2019.   

 



2) Kontrola zmluvných vzťahov obce Zemné. 

 

Cieľom tejto kontroly bolo okrem preverovania hospodárnosti, účelnosti, efektívnosti a 

účinnosti pri jednotlivých zmluvách aj kontrola formálnej stránky týchto zmlúv a hľadanie chýb 

v jednotlivých zmluvách. Taktiež som sa zameriaval aj na oblasť povinného zverejňovania 

zmlúv, kde táto povinnosť obciam vyplýva zo Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám.  

 

 Pri zmluvách týkajúcich sa bežného hospodárenia obce, rekonštrukcií a iných väčších 

projektov, neboli objavené žiadne nedostatky, tieto zmluvy spĺňajú aspekty vyplývajúce 

z platnej legislatívy, sú formálne správne a sú zverejňované v požadovaných lehotách na web 

stránke obce Zemné.  

 

 Chyby sa však objavili v zmluvných vzťahoch týkajúcich sa obecnej strelnice a jej 

užívania, k ich čiastočnej náprave však už došlo behom roka 2019. Stále nedoriešená je oblasť 

finančných prostriedkov, ktoré mali plynúť z využívania obecného majetku obci a tak isto 

v oblasti finančných prostriedkov, ktoré zrejme vyberala obec Zemné neoprávnene.  Na riešení 

tejto problematiky a preverení nových skutočností budem pracovať hneď ako to bude 

z časového hľadiska možné.  

  

3) Kontrola dodržiavania „Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

Zemné“. 

 

Cieľom tejto kontroly bolo preverenie dokumentu „Zásady hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce Zemné“, jeho aktuálnosti, súladu s platnou legislatívou a tak isto 

dodržiavanie zásad vyplývajúcich z tohto dokumentu. 

 

Pri kontrolných zisteniach vyplývajúcich z kontroly predmetného dokumentu nie je 

možné vyjadriť jednoznačné závery, ale naopak vzniknutá situácia tu vyžaduje vzniesť aj určité 

výhrady. Ako som už počas kontroly a prezentácii kontrolnej správy konštatoval, väčšina 

preverovaných skutočností je v poriadku a ustanovenia vyplývajúce z tohto dokumentu sa 

dodržiavajú, keďže tento dokument upravuje takpovediac každodenné činnosti obecného úradu 

a jeho zamestnancov. Kde ale musím vzniesť námietky sú podľa môjho názoru dosť podstatné 

nedostatky, ktoré sa dotýkajú a prelínajú sa so zmluvnými ako aj finančnými vzťahmi obce, 



finančnou kontrolou a taktiež aj aspektmi, ktoré upravuje dokument „Zásady hospodárenia s 

finančnými prostriedkami obce Zemné“. Na odstránení týchto nedostatkov sa postupne pracuje.  

 

4) Kontrola súladu počtu zamestnancov obecného úradu podľa organizačného 

poriadku a vyčlenenými finančnými prostriedkami v programe 1, podprograme 

1.1 a oddieloch 610 až 630.  

 

Cieľom tejto kontroly bola kontrola súladu počtu zamestnancov obecného úradu podľa 

organizačného poriadku a vyčlenenými finančnými prostriedkami v programe 1, podprograme 

1.1 a oddieloch 610 až 630. 

 

Čo sa týka kontrolných zistení, počas tejto kontroly neboli z mojej strany nájdené 

v kontrolovanom období žiadne nedostatky, ani čo sa počtu pracovníkov, ani čo sa výšky 

vyčlenených finančných prostriedkov týka, čo znamená, že z finančných prostriedkov z 

programu 1 podprogramu 1.1 oddielov 610 - 620, bolo v tom čase platených 11 zamestnancov 

a ďalší dvaja zamestnanci boli k 12.08.2019 platení z oddielu 637 – Dohody. 

 

5) Kontrola finančných operácií obce. 

 

Cieľom kontroly finančných operácií obce Zemné bolo preveriť vybrané účtovné 

doklady obce a ich súlad s platnou legislatívou a tak isto aj preverenie finančných tokov na 

bankových účtoch obce Zemné, tak aby bola dodržiavaná zásada hospodárnosti, účelnosti, 

efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom obce. Podotýkam, 

že táto oblasť kontroly patrí k oblastiam, ktoré sú pod neustálym dohľadom z mojej strany, teda 

kontrola prebiehala nepretržite počas celého roka.  

 

Kontrola bola vykonaná ako následná kontrola na mieste v súlade s ustanoveniami 

zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Pri kontrole účtovných dokladov a 

finančných operácií boli preverované skutočnosti uvádzané na jednotlivých dokladoch, ich 

oprávnenosť, identifikovateľnosť, obsah zákonom stanovených náležitostí a súlad účtovných 

dokladov a finančných operácií na bankových účtoch obce s účtovníctvom obce. Tak isto som 

sa zameriaval aj na preverovanie, či sú zo strany pracovníkov obecného úradu dodržiavané 

zásady základnej finančnej kontroly, ktoré im ukladá vyššie uvedený zákon. 

 



Pri kontrolnej činnosti vybraných účtovných dokladov, finančných operácií a 

bankových účtov obce Zemné neboli z mojej strany zistené žiadne nedostatky. 

 

6) Kontrola finančných transakcií na bankových účtoch Základnej školy Ányosa 

Jedlika s VJM a Základnej školy Zemné. 

 

Cieľom kontroly bolo preverenie bankových účtov Základnej školy Ányosa Jedlika s 

VJM a Základnej školy Zemné z dôvodu možného výskytu podozrivých/neoprávnených 

finančných transakcií. Kontrola bola vykonaná na základe oznámenia o finančnom zisťovaní, 

obdržaného dňa 11.11.2019, kde bolo uvedené, že na výdavkovom účte Základnej školy 

Ányosa Jedlika s VJM boli zistené nesprávne poukázané úhrady v rokoch 2015 - 2018. Na 

základe tohto oznámenia bol hlavný kontrolór obce poverený starostom obce na vykonanie 

kontroly týchto skutočností. 

 

V tejto oblasti boli zistené vážne nedostatky, ale ako som už v kontrolnej správe 

týkajúcej sa tohto problému uviedol, informácie obsiahnuté kontrolnej správe sú len 

kontrolnými zisteniami a podozreniami, ktoré sa môžu ďalšími krokmi, ktoré podnikneme 

potvrdiť alebo naopak vyvrátiť. Treba tu brať ohľad na to, že ako hlavný kontrolór obce nie 

som vyšetrovacím orgánom, takže na základe získaných údajov nie je možné vyvodzovať 

závery alebo niekoho obviňovať. Z tohto dôvodu boli výsledky mojej kontroly postúpené 

Okresnej prokuratúre Nové Zámky, ktorá následne rozhodne ako sa s týmto prípadom bude 

postupovať ďalej.  

 

Do tej doby, kým neprebehne vyšetrovanie týchto skutočností a nedokončí sa kontrola 

celej agendy týkajúcej sa Základnej školy Ányosa Jedlika a Základnej školy Zemné, ktorá 

prinesie jednoznačné výsledky, nie je ani možné vysloviť jednoznačné závery. Z toho dôvodu 

bude výsledok kontroly a závery spracovaný až po kompletizácii všetkých potrebných 

informácií. 

 

 

V Zemnom 23.02.2020                                                                       Ing. Tomáš Hegedüš 

                                                                                                      Hlavný kontrolór obce Zemné 


