
Obec  Bačkovík 

Terézia  Kinlovičová - hlavný kontrolór obce 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                              

                                                  Bačkovík  10. 1. 2020 

Na rokovanie OZ Bačkovík   

dňa 14. 1. 2020 

V e c  

Správa o kontrolnej činnosti v obci Bačkovík  za rok 2019 

 

 V zmysle § 18 f, ods. 1, písm. e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

v platnom znení  hlavný kontrolór obce predkladá OZ  do 60 dní po uplynutí 

kalendárneho roka  správu o kontrolnej činnosti . 

 Pravidla kontrolnej činnosti  ustanovuje osobitný zákon : 

- 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

 

- v zmysle  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 18 d, e, f - vykonávam 

činnosť hlavného kontrolóra obce  v zmysle  - v platnom znení. 

  - § 18  - hlavný kontrolór  - pracovný úväzok 0,20 - Bačkovík 

     

  - § 18 a) ods. 9, písm. c) zák. č. 369/1990 Zb.  a zák. č. 552/2003 § 9 - o  

    výkone práce vo verejnom záujme (povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca)   

    do 31. 3. kalendárneho roka  bude odovzdané starostovi obce MAJETKOVÉ  

    PRIZNANIE  

  - Plán práce HK na I. a II. polrok 2019 schválený  OZ Bačkovík  

    Dokumentácia je na OcÚ Bačkovík  archivovaná. 

    I. polrok  - schválený OZ   10. 12. 2018 

    II. polrok  - schválený OZ   28. 6. 2019 

  - V roku 2019 som sa zúčastnila školení prostredníctvom RVC - Regionálneho  

    vzdelávacieho centra Martin.  Ide program - témy pre hlavných  

    kontrolórov obcí 2 x .  

     

    V obci Bačkovík  pôsobím od roku 2005 a mojím ťažiskovým programom kontroly.         

    V roku 2019  bola kontrola výdavkov rozpočtu obce a uplatňovanie zákonov v  

    samospráve Obce Bačkovík 

 

Účasť na OZ, ktorá je povinnosťou v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom  zriadení: 
22. 1. 2020 – účasť 

Správa č. 1. /2019 -  kontrola základných dokumetov obce  

11. 4. 2019 – účasť  

Správa o kontrolnej činnosti za r. 2018 

Stanovisko  HK k záverečnému účtu obce za r. 2018 

Správy  HK  č. 2 – pokladnica  č. 3 – došlé fa , č. 4 – nahlasovanie 

protisp.činn. 

13. 5. 2019 – účasť  

28. 6. 2019 – účasť  

Plán kontról HK na II. Polrok 2019 

Správa č. 5/2019  - kontrola došlé fa 

27. 8. 2019 - účasť 

Sprava č. 6/2019 -zatrieďovanie  zamestnancov 

23. 10. 2019  - účasť 

Správa č. 7/2019 – došlé fa, pokladnica  

10. 12. 2019 – účasť  

- Plán kontról na I. polrok 2020 

- Správa č. 8/2019 – kontrola platných uznesení OZ  2018 – 2019  

- Stanovisko HK k návrhu viacročného rozpočtu 2020 – 2022  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

2. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2019-2020-2021  
    - predložené písomne na  rokovanie OZ Bačkovík. Išlo o viacročný rozpočet –     

    25. 10. 2018  
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3.   Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce za rok 2018 bolo 
vypracované   a predložené na rokovanie   OZ Bačkovík  11. 4. 2019 v písomnej 

forme    Záverečný účet -  schválený - výrokom bez výhrad  

    

   Obec Bačkovík má overenú účtovnú závierku audítorom za r. 2018. 

 

 

4. Správy z vykonaných kontról: 
SPRÁVA    č. 1/2019 

z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18- plán kontrol, 

vykonávanie kontrolnej činnosti -  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení  s použitím  zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole  v z. n. 

p.  

Označenie hlavného kontrolóra – oprávnená 

osoba 

 

Meno, priezvisko hlavného kontrolóra  Terézia Kinlovičová  

Označenie povinnej  osoby  Obec Bačkovík 

Cieľ kontroly  Dodrž. právnych predpisov, 

VZN 

Kontrolované obdobie 2018, 2019 

Miesto a čas vykonania kontroly Mesiac január, 2019 

Predmet kontroly, legislatívna úprava Kontrola základných 

dokumentov obce : 

- Štatút obce, Rokovací 

poriadok OZ, Zásady 

o hospodárení s majetkom 

obce, Interná smernica 

o verejnom obstarávaní 

v obci, Organizačný 

poriadok, Zásady 

o odmeňovaní poslancov 

Dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie 

kontrolovanému subjektu 

14. 1. 2019 

OPATRENIA NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV ZISTENÝCH KONTROLOU HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

SPRÁVA č.  1/2019 

 

Obec Bačkovík :  

Vypracuje  novú dokumentáciu, resp. dodatky k interným predpisom:  

1. Štatút obce  
2. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce  
3. Zásady o hospodárení s majetkom obce  
4. Smernicu pre vykonávanie  verejného obstarávania v zmysle zákona 
5. Smernicu pre vykonávanie finančnej kontroly  
6. Zásady o odmeňovaní poslancov 

Za účelom zosúladia s platnou legislatívou.  

 

Termín:  do najbližšieho rokovania OZ  Bačkovík    

Zodpovedný:  Mgr. František  Korečko   - starosta obce 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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SPRÁVA    č. 2/2019 

z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18- plán kontrol, 

vykonávanie kontrolnej činnosti -  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení  s použitím  zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole  v z. n. 

p.  

Označenie hlavného kontrolóra – oprávnená 

osoba 

 

Meno, priezvisko hlavného kontrolóra  Terézia Kinlovičová  

Označenie povinnej  osoby  Obec Bačkovík 

Cieľ kontroly  Dodrž. právnych predpisov, 

VZN 

Kontrolované obdobie 2018, 2019 

Miesto a čas vykonania kontroly Mesiac február, 2019 

Predmet kontroly, legislatívna úprava Kontrola pokladnice  

01 – 02/2019 

 

Dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie 

kontrolovanému subjektu 

Dátum vyhotovenia správy kontrolovanému 

subjektu  

22. 2. 2019 

 

22. 2. 2019 

 

 Opatrenia na  odstránenie  nedostatkov zistených kontrolou:  

 

1. Na pokladničných dokladoch  ručne  doplniť informáciu pri druhej osobe, ktorá  
je na doklade uvedená o konaní s finančnou operáciou  

 

   Je – nie je možné finančnú operáciu vykonať   

 

Termín:  ihneď, stály  

Zodpovedný:  Mgr. František  Korečko  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

SPRÁVA    č. 3/2019 

z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18- plán kontrol, 

vykonávanie kontrolnej činnosti -  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení  s použitím  zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole  v z. n. 

p.  

Označenie hlavného kontrolóra – oprávnená 

osoba 

 

Meno, priezvisko hlavného kontrolóra  Terézia Kinlovičová  

Označenie povinnej  osoby  Obec Bačkovík 

Cieľ kontroly  Dodrž. právnych predpisov, 

VZN 

Kontrolované obdobie 2018, 2019 

Miesto a čas vykonania kontroly Mesiac február, 2019 

Predmet kontroly, legislatívna úprava Kontrola došlé fa   

01 – 03/2019 

 

Dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie 

kontrolovanému subjektu 

Dátum vyhotovenia správy kontrolovanému 

subjektu  

20. 3. 2019 

 

20. 3. 2019 
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Opatrenia na  odstránenie  nedostatkov zistených kontrolou:  

1. Upozorniť  dodávateľov  na uvádzanie  objednania, resp. zmluvného 
dojednania  služby   - viď text  

Termín:  ihneď, stály  

Zodpovedný:  Mgr. František  Korečko  

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

SPRÁVA    č. 4/2019 

z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18- plán kontrol, 

vykonávanie kontrolnej činnosti -  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení  s použitím  zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole  v z. n. 

p.  

Označenie hlavného kontrolóra – oprávnená 

osoba 

 

Meno, priezvisko hlavného kontrolóra  Terézia Kinlovičová  

Označenie povinnej  osoby  Obec Bačkovík  

Cieľ kontroly  Dodrž. právnych predpisov, 

VZN 

Kontrolované obdobie 2018, 2019 

Miesto a čas vykonania kontroly Mesiac apríl, 2019 

Predmet kontroly, legislatívna úprava Kontrola zod. osoby 

v zmysle zák. 

o nahlasovaní 

protisp.činnosti 

Dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie 

kontrolovanému subjektu 

13. 5. 2019 

 

Odporučanie:  

 

1. Obec  Bačkovík  v zmysle zák. č. 54/2019 Z.z. o nahlasovaní protispoločenskej 
činnosti aktualizuje interný predpis a oboznámi všetkých zamestnancov 

preukazne t.j. podpisom  o oboznámení sa .  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

SPRÁVA    č. 5/2019 

z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18- plán kontrol, 

vykonávanie kontrolnej činnosti -  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení  s použitím  zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole  v z. n. 

p.  

Označenie hlavného kontrolóra – oprávnená 

osoba 

 

Meno, priezvisko hlavného kontrolóra  Terézia Kinlovičová  

Označenie povinnej  osoby  Obec Bačkovík 

Cieľ kontroly  Dodrž. právnych predpisov, 

VZN 

Kontrolované obdobie  2019 

Miesto a čas vykonania kontroly Mesiac máj 2019 

Predmet kontroly, legislatívna úprava Kontrola došlé fa   

1-144/2019 

 

Dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie 

kontrolovanému subjektu 

Dátum vyhotovenia správy kontrolovanému 

subjektu  

14. 6. 2019 

 

14. 6. 2019 



- 5  - 

Odporúčania  na  odstránenie  nedostatkov zistených kontrolou:  

 

1. 

Na daňových dokladoch – fa z dôvodu povinnosti verejnej správy v zmysle zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám uvádzať  aj objednanie služby resp. zmluvné 

dojednanie  - Ak  neuvedie dodávateľ je povinnosť na krycom  

 

liste  doplniť a následne pri zverejňovaní na webovom sídle  je povinnosť tieto 

informácie uvádzať .   

 

 

V Bačkovíku,  14. 6. 2019       

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

SPRÁVA    č. 6/2019 

z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18- plán kontrol, 

vykonávanie kontrolnej činnosti -  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení  s použitím  zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole  v z. n. 

p.  

Označenie hlavného kontrolóra – oprávnená 

osoba 

 

Meno, priezvisko hlavného kontrolóra  Terézia Kinlovičová  

Označenie povinnej  osoby  Obec  Bačkovík   

Cieľ kontroly  Dodrž. právnych predpisov, 

VZN 

Kontrolované obdobie 2018, 2019 

Miesto a čas vykonania kontroly Mesiac august, 2019 

Predmet kontroly, legislatívna úprava Kontrola zatriedenia 

zamestnancov odmeňovaných 

podľa zák.552/2003 Z.z.  a 

Vyhl. Č. 341/2004 Z.z. v 

platnom znení  -platnosť 

od 1. 1. 2019 

Dátum doručenia návrhu správy  kontrolovanému 

subjektu 

23. 8. 2019 

1. Obec v zmysle § 32f ods. (12) zák. č. 553/2003 Z.z. v z. n. p.  má 
povinnosť oznámiť zmenu zatriedenia zamestnancovi, ktorý  pokračuje 

v pracovnom pomere  - „Oznámenie o funkčnom plate a jeho zatriedení. 

Táto povinnosť bola splnená   1. 1. 2019  - písomne –  je preukaznosť 

o prevzatí  oznámenia .  

 

 

ODPORUČANIA NA ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV ZISTENÝCH KONTROLOU HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

SPRÁVA č.  6/2019 

 

Nebolo potrebné prijímať  opatrenia.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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SPRÁVA    č. 7/2019 

z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18- plán kontrol, 

vykonávanie kontrolnej činnosti -  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení  s použitím  zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole  v z. n. 

p.  

Označenie hlavného kontrolóra – oprávnená 

osoba 

 

Meno, priezvisko hlavného kontrolóra  Terézia Kinlovičová  

Označenie povinnej  osoby  Obec Bačkovík 

Cieľ kontroly  Dodrž. právnych predpisov, 

VZN 

Kontrolované obdobie  2019 

Miesto a čas vykonania kontroly Mesiac 09-10/2019 

Predmet kontroly, legislatívna úprava Kontrola došlé fa   

135- 203/2019 

Pokladnica  07-09/2019 

Dátum doručenia návrhu správy  kontrolovanému 

subjektu 

14. 10. 2019 

 
 

 

Odporúčania  na  odstránenie  nedostatkov zistených kontrolou:  

 

1. 

Na daňových dokladoch – fa  177/2019 – úhrada alikvôtnej časti výdavkov na 

opravu vodovodu  Obci Boliarov. Zmluva z r. 2014 nepojednáva o povinnosti obce 

Bačkovík   podieľať sa na úhrade výdavkov – dať do súladu so zmluvou 

2. 

MOPS  -  zamestnanci  majú povinnosť si zriadiť účet na výplatu miezd z dôvodu 

efektívnosti práce a ochrany majetku – hotovosť pokladnica  

3. 

MOPS – zamestnanci  majú povinnosť  vyhotoviť  „cestovný príkaz“ na SC, ktoré 

mali účtované výdavky  (PPD 476/2019)  

 

V Bačkovíku,  14. 10. 2019   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

SPRÁVA    č. 8/2019 

z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18- plán kontrol, 

vykonávanie kontrolnej činnosti -  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení  s použitím  zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole  v z. n. 

p.  

Označenie hlavného kontrolóra – oprávnená 

osoba 

 

Meno, priezvisko hlavného kontrolóra  Terézia Kinlovičová  

Označenie povinnej  osoby  Obec Bačkovík 

Cieľ kontroly  Dodrž. právnych predpisov, 

VZN 

Kontrolované obdobie 2018  -  2019 

Miesto a čas vykonania kontroly Mesiac  11/ 2019 

Predmet kontroly, legislatívna úprava Kontrola platných uznesení 

– nové volebné obdobie  

2018 - 2022 

Dátum doručenia návrhu správy  kontrolovanému 

subjektu 

25. 11. 2019 
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Odporúčania na odstránenie nedostatkov zistené kontrolou  HK – správa č. 8/2019  

:   

V rámci správy  o kontrolnej činnosti  - hlavná kontrolórka obce  zhrnie potrebu 

vstupovania do uznesení OZ – ich plnenie a predloží v „Správe o kontrolnej 

činnosti za rok 2019“ informácie  o splnení , resp. zostávajú v platnosti  

konkrétne uznesenia OZ.  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 
 

5.  

Ochrana osobných údajov  v zmysle zák. Č. 18/2018  Z.z. o ochrane 
osobných údajov- v zmysle zákona vykonávam v obci  Bačkovík  zodpovednú osobu. 

Obec má zosúladený  “Bezpečnosný projekt”  podľa nového zákona.  

Má vypracovnú analyzu opatrení na podmienky obce.  

Oprávnené osoby sú poučované v zmysle zákona .  

 

 
 

- Priebežne na rokovania OZ som informovala poslancov OZ s výsledkami  

  hospodárenia obce z výstupov účtovníctva, ako priebežná informácia  

  k  záverečnému účtu obce  za rok 2018, 2019  

 

V Bačkovíku 10. 1. 2020                     Terézia Kinlovičová  

                                            hlavný kontrolór obce 

 

 


