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Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2017 
 

 

 

           V súlade s § 18f ods.1 písm.e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Popudinských Močidľanoch – 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2017.  

           V nadväznosti  na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej 

činnosti – zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, 

hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami                 

a majetkom mesta a plánom kontrolnej činnosti som v roku 2017  vykonal následné kontroly, 

činnosti a zisťovania: 

 

 

1.  Stanovisko k návrhu záverečného účtu  obce Popudinské Močidľany za rok 2016 

 

          Stanovisko hlavného kontrolóra k návrh záverečnému účtu obce Popudinské 

Močidľany za rok 2016 som v súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložil na riadne zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Popudinských Močidľanoch konaného dňa 7. júna 2017.  

V stanovisku je uvedené, že návrh záverečného účtu obce za rok 2016 je spracovaný v súlade 

s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 zákona č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách. Návrh záverečného účtu obce  bol zverejnený najmenej na 15 dní 

pred jeho prerokovaním spôsobom v obci obvyklým.  

Riadna účtovná závierka obce k 31.12.2016 bola v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení  predložená na overenie audítorovi obce. Na základe  týchto zistení som 

odporúčal Obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť rokovanie o záverečnom účte obce za rok 2016 

výrokom schválenia celoročného hospodárenia bez výhrad. 

Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce bolo schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva v Popudinských Močidľanoch č.11/2017 zo dňa 7. júna 2017.  

 

 

2.  Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce Popudinské Močidľany na roky 2018    

     – 2020 

 

           Stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu viacročného rozpočtu obce Popudinské 

Močidľany na roky 2018 – 2020 som v súlade s  § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložil na riadne zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Popudinských Močidľanoch konaného dňa 29. novembra 2017.  

V stanovisku je uvedené, že návrh rozpočtu obce na rok 2018 a roky 2019–2020 je 

vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ostatnými všeobecne záväznými predpismi. Návrh rozpočtu bol riadne zverejnený 



na úradnej tabuli obce v zákonom stanovenej lehote, najmenej 15 dní pred jeho schválením 

v Obecnom zastupiteľstve, v súlade s § 9 ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.  

Obecnému zastupiteľstvu v Popudinských Močidľanoch som v stanovisku odporúčal 

predložený návrh rozpočtu obce Popudinské Močidľany na rok 2018 schváliť. 

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce za roky 2018-2020 bolo schválené uznesením Obecného  

zastupiteľstva v Popudinských Močidľanoch č. 18/2017 zo dňa 29.11.2017. 

 

 

3.  Správa o výsledku kontroly v Školskej jedálni MŠ Popudinské Močidľany  

 

             Hlavný kontrolór obce Popudinské Močidľany – Ing. Róbert Mozolič vykonal na 

základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2017 a v súlade s ust. § 18d z.č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov kontrolu v Školskej jedálni pri MŠ 

Popudinské Močidľany, predmetom  ktorej bolo  dodržiavanie postupov účtovania Školskej 

jedálne. 

Cieľom kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so 

všeobecne záväzným nariadením a postupmi účtovania školskej jedálne v kontrolovanom 

období od  01.01.2016 do 31.12.2016. 

Na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku boli hlavným kontrolórom 

navrhnuté opatrenia.  

Správa o výsledku bola prerokovaná so starostkou obce Popudinské Močidľany a predložená 

na rokovanie Obecného zastupiteľstva dňa 29.11.2017, ktorú ObZ uznesením č. 21/2017 

zobralo na vedomie. 

 

 

4.  Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Popudinských Močidľanoch –  

     všeobecne 

 

           V priebehu roka 2017 boli priebežne kontrolované plnenia uznesení Obecného 

zastupiteľstva v Popudinských Močidľanoch schválené na riadnych zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva. 
           Uznesenia obecného zastupiteľstva sú kontrolované, t.j. každý predaj, kúpa a prenájom 
obecného majetku je schvaľovaný uznesením. Uznesením sa tiež schvaľujú všetky ostatné 
zmluvy, rozpočet, rozpočtové opatrenia, záverečný účet, poskytnuté dotácie v zmysle VZN 
obce, smernice, všeobecne záväzné nariadenia a pod. 
 

 

5.  Rôzne 

 

           Ako hlavný kontrolór obce som sa v priebehu roka 2017 zúčastňoval na zasadnutiach 

Obecného zastupiteľstva v Popudinských Močidľanoch.  

Na zasadnutia obecného zastupiteľstva som predkladal stanoviská k materiálom, ktoré boli 

súčasťou programu rokovania obecného zastupiteľstva. Priebežne som oboznamoval a 

upozorňoval poslancov obecného zastupiteľstva so zisteniami a poznatkami, ktoré boli 

výsledkom mojej kontrolnej činnosti.  

            V rámci časového priestoru som analyzoval materiály predkladané na rokovanie 

obecného zastupiteľstva, aby som v prípade ich nesúladu so všeobecne záväznými predpismi 

a internými smernicami upozornil na tieto skutočnosti obecné zastupiteľstvo.  

    

           Ako hlavný kontrolór som za zúčastňoval na školeniach a seminároch usporiadaných 



RVC Senica o kontrolnej a ekonomickej činnosti – poznatky, z ktorých hlavný kontrolór 

využíva pre účely skvalitnenia svojej práce. 

     

           V sledovanom období roka 2017 neboli hlavnému kontrolórovi doručené žiadne 

sťažnosti a nebola riešená kontrola na podnet občana obce. 

 

  
 
 
V Popudinských Močidľanoch,  
Dňa: 19.2.2018 
 
 
               Ing. Róbert Mozolič  
         hlavný kontrolór 
  
 


