Hlavný kontrolór obce Nitrianske Rudno
PhDr. Róbert Géczy

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
V súlade s §18f, odsek (1) písmeno e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Nitrianske Rudno za rok 2020.
Rozsah kontrolnej činnosti a plnenie úloh hlavného kontrolóra obce boli v priebehu
roka 2020 v súlade s § 18d a § 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení. Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe kontrol schválených v
plánoch kontrolnej činnosti.
Kontrolná činnosť:
-

inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce (4x),
kontrola dodržiavania výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovanú
opatrovateľskú službu v roku 2019,
kontrola zúčtovania dotácii poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2019,
kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách v roku 2019,
kontrola účtovných pokladničných dokladov vyhotovených v mesiaci február 2020.
kontrola stavu záväzkov a pohľadávok obce k 31. 3. 2020 a celkového dlhu obce
v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
kontrola dodržiavania zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v roku
2019,
kontrola tvorby a použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce v roku
2019,
kontrola výberu výšky správnych poplatkov v I. polroku 2020,
kontrola účtovných pokladničných dokladov vyhotovených v mesiaci jún 2020,
kontrola stavu záväzkov a pohľadávok obce k 30. 9. 2020 a celkového dlhu obce
v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Plnenie úloh
-

súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2019,
správy o činnosti a výsledku kontrol v roku 2020 (3x),
odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019,
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a roky 2022 a 2023,
návrh plánu kontrolnej činnosti na apríl – september 2020 a október 2020 – marec 2021,
účasť na poradách poslancov a zasadnutiach OcZ.

Spolupráca pri vypracovaní návrhov VZN, základných organizačných pravidiel
a smerníc obce:
 VZN č. 1/2020 o určení ochranného pásma pohrebísk na území obce Nitrianske Rudno.
 VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v obci
Nitrianske Rudno,
 Dodatok č. 4 VZN č. 2/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách
za domácu opatrovateľskú službu,
 Doplnok č. 9 VZN č. 1/2015 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva.

Vzdelávanie - odborné semináre a konferencie RVC Martin, RVC Nitra a ZHK SR:
 novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
 odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy,
e – semináre:
 zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO,
 Štatistický úrad SR – sčítanie domov bytov a obyvateľov 2021.
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