
Obec Bačkovík        

Terézia  Kinlovičová -   hlavný kontrolór obce   

_________________________________________________________________ 

 

SPRÁVA    č. 7/2020 

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 2020 

Miesto a čas vykonania kontroly Mesiac  november 2020 

Predmet kontroly, legislatívna úprava  Kontrola  prevodu majetku 
– kúpa, predaj pozemky – v 

zmysle zák. č. 138/1991 

Zb. – r. 2019, r. 2020 
Dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie 

kontrolovanému subjektu 

Dátum vyhotovenia správy kontrolovanému 

subjektu  

5. 11. 2020 

 

5. 11. 2020 

Informácia o tom, či kontrolovaný subjekt podal námietky 

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, 

opatreniam alebo k lehote na predloženie písomného 

zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

uvedených v návrhu správy/čiastkovej správy a spôsob 

vysporiadania týchto námietok 

 

Kontrolovaný subjekt nepodal 

námietky k zisteným nedostatkom  

Opis  PREDMETU KONTROLY a zistených nedostatkov  

Označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené  

Odporúčania alebo opatrenia navrhnuté na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok 

X) 

 

 

 

XX) 

Zoznam príloh preukazujúcich nedostatky 

 

 Neboli zistené nedostatky 

§ 19 zákona č. 523/2004 

Z.z. o rozp. pravidlách  -  

 

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených 

opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich vzniku 

 

 

Dátum vyhotovenia správy z kontroly 5. 11. 2020 

Podpis hlavného kontrolóra/podpisy prizvaných 

osôb 

Terézia Kinlovičová , v.r. 

Písomné potvrdenie o prevzatí správy 

kontrolovaným subjektom a o odovzdaní 

dokladov (dátum a podpis) 

5. 11. 2020  

Mgr. František  Korečko 

,v.r. 

– starosta obce 

 

 

 



X) 

Opis  PREDMETU KONTROLY a zistených nedostatkov  

Označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené  

Odporúčania alebo opatrenia navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných 

námietok 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pri kontrole    prevodu majetku – kúpa, predaj pozemky – v zmysle zák. č. 

138/1991 Zb. – r. 2019, r. 2020 – zistené :  

 

Uznesením  OZ č. 27/2019 zo dňa  11. 4. 2019 – schválené odkúpenie pozemku   

-verejné priestranstvo pri OcÚ z LV 268  - kúpna zmluva 28/19 

LV č. 1 – obec Bačkovík     vlastník  1/1 

p. č. 80/1 – záhrada o výmere 445 m2 

p. č. 80/3 – záhrada o výmere  204 m2 

za kúpnu cenu 500 € 

Od Anton Baran   

Kúpna zmluva  z 24. 4. 2019  

Karta majetku :    IČ = 2/0 – Rozhodnutie OU – Katastrálny odbor    

č. V 1612/2019 – záhrady – 649 m2 za zmluvnú cenu  500 € 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Uznesením  OZ č. 70/2019 z 28. 6. 2019  schválený zámer na zámenu pozemkov 

medzi vlastníkmi a darovanie  nehnuteľného  majetku:  

 

GP na oddelenie pozemkov p. č. 398/29, 2248/6, 361/2 až 361/20 – č. GP  

30/2019 z 23. 5. 2019  geodet  - Antolík  

A následne darovanie obci Bačkovík  

 

Zámenná zmluva  z 2. 7. 2019  medzi  skupinou vlastníkov – viď. Zverejnená 

zmluva -  a následné darovanie obci na cestu  - nová ulica  č. 50/19 

LV č. 354  

p. č. 361/20 – orná pôda  o výmere  2566 m2 

p. č. 398/29 – orná pôda  o výmere    60 m2 

p. č. 2248/6 – vodná plocha o výmere 141 m2 

 

Čl. II – Predmet zmluvy  

1. Zámena pozemkov   účastníci  1. – 5.  
                  Účastník č. 6 – Obec Bačkovík 

 

Čl. I 

Pozemky Čl. I bod. 9. písm. a), bod 10. písm. a), abod 11. písm a) 

Darujú účastníkovi č. 6 – Obec Bačkovík  = 1/1 

 

Ocenenie  pozemkov vykonané podľa zák. č. 582/2004 Z.z.  

Majetok  :  

Karta : IČ  =  5/0 -   60 m2 orná pôda -  60 x 0,1965 = 11,79 € 

                       p. č. 398/29 , LV  č. 354  

 

Karta : IČ  =  4/0 -   141 m2 – vodná plocha  =  186,12 € 

                       p. č. 2248/6 , LV  354 ,  

                       141 x 1,32 = 186,12 € 

 

Karta : IČ  =  3/0  - 2566m2 – orná pôda = 504,22 € 

                      p. č. 361/20 , LV č. 354  

                      2566 x 0,1965 = 504,22 €  

Rozhodnutie  V 2558/2019 – Okresný úrad  – katastrálny odbor – KE  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

V r. 2020  

– obec  neschvaľovala  prevod nehnuteľného majetku – kúpa, predaj 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 

- 2  - 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Z á v e r :   

 

Po vykonaní kontroly výberovým spôsobom –   prevodu majetku – kúpa, predaj 

pozemky – v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. – r. 2019, r. 2020 –  

Obec dodržala  zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

- Obec mala schvaľované prevody  obecným zastupiteľstvom  

- Obec má zverejnené Zmluvy – zámenná, darovacia , Zmluva kúpna  

- Obec zaradila do majetku  vyššie citované pozemky  - viď. Karta 

majetku – v texte  

 

Odporúčania:  
Nebolo nutné  prijímať opatrenia na základe vykonanej kontroly. 


